520

Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
4467 Szabolcs, Petőfi út 6.
Telefon: (42) 720-102

a./ tárgysorozata
b./ jegyzőkönyve
c./ határozatai: 175-176.

Száma: ………/2015.

TÁRGYSOROZAT
1.) Beszámoló a település közbiztonságáról, a településen végzett közbiztonsággal kapcsolatos tevékenységről.
Előadó: Fábián Attila r. őrnagy, mb. őrsparancsnok
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és 2016. évi
terveiről.
Előadó: Csegei László polgármester

Szabolcs, 2015. december 17.

Csegei László
polgármester
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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szabolcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.
december 17-én 15.00 órai kezdettel Szabolcs, Tisza folyó út 1. sz.
alatt,
a
szabolcsi
Művelődési
Központban
megtartott
közmeghallgatásáról.
Jelen vannak:

Csegei László polgármester
Szloboda László alpolgármester
Borbély Attila Béla képviselő
Gál Zoltán képviselő
Lakatos Mihály képviselő
Dr. Kóder László jegyző
Fábián Attila r.őrnagy, mb. őrsparancsnok
Kiss Tímea pénzügyi irodavezető
Stompné Bódor Mónika hatósági irodavezető
Suller Zoltán városfejlesztési és műszaki irodavezető
50 fő szabolcsi lakos

Csegei László polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a jelenlévőket.
A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 5 fő képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van.
Csegei László polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi
pontokat a meghívóban közöltek szerint tárgyalja meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi napirendi pontok
tárgyalását fogadta el:
1.) Beszámoló a település közbiztonságáról, a településen végzett közbiztonsággal kapcsolatos tevékenységről.
Előadó: Fábián Attila r. őrnagy, mb. őrsparancsnok
2.) Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és 2016. évi terveiről.
Előadó: Csegei László polgármester
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1. napirendi pont: Beszámoló a település közbiztonságáról, a településen
végzett közbiztonsággal kapcsolatos tevékenységről.
Előadó: Fábián Attila r. őrnagy, mb. őrsparancsnok
Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.
Fábián Attila rendőr őrsparancsnok:
Engedjék meg, hogy bemutatkozzak, Fábián Attila r. őrnagy vagyok, 2014.
december 1-től vagyok a Rakamazi Rendőrőrs megbízott parancsnoka.
Munkánk során a mottónk a becsület és a munka. Ezt a mottót nem csak én, de a
rendőrőrs teljes állománya magáénak érez. A település lakossága érzi, látja a
munkánkat. A 2015. évi adatok még nem véglegesek, hiszen a 2015. év még
nem fejeződött be, azonban az eddig eltelt időszakról pontos adatokkal
szolgálhatok. Kérem a tisztelt jelenlévőket, hallgassák meg a Rendőrőrs
beszámolóját a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2015. évben
tett intézkedésekről. A beszámolót követően amennyiben a lakosság részéről
kérdés, észrevétel merül fel, szívesen válaszolok azokra.

Ezt követően Fábián Attila r. őrgy. mb. őrsparancsnok a beszámolót ismertette a
Képviselő-testülettel, valamint a lakossággal, mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.

Fábián Attila rendőr őrsparancsnok:
Megnyugvással veszem tudomásul, hogy kérdés nem volt, köszönöm a
figyelmüket.
Csegei László polgármester:
Köszönöm parancsnok úr beszámolóját.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, Csegei László polgármester az alábbi
határozat-tervezetet bocsátotta szavazásra:
„A Képviselő-testület
Nyíregyháza Rendőrkapitányság Rakamaz Rendőrőrsének a település
közbiztonságáról, a településen végzett közbiztonsággal kapcsolatos
tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja.”

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
175/2015. (XII.17.)
határozata
a település közbiztonságáról, a településen végzett
közbiztonsággal kapcsolatos tevékenységekről
A Képviselő-testület
Nyíregyháza Rendőrkapitányság Rakamaz Rendőrőrsének a település
közbiztonságáról, a településen végzett közbiztonsággal kapcsolatos
tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, azt elfogadja.

2. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és
2016. évi terveiről.
Előadó: Csegei László polgármester
Csegei László polgármester:
Tisztelt közmeghallgatás!
Képviselő-testületünk egy esztendeje végzi ebben a felállásban a munkáját. Az
első testületi ülésünk kötelező feladata volt, hogy programokat, célokat
határoztunk meg, először is egy stabil önkormányzati munkát, aminek célja,
hogy megfelelő pénzügyi forrásaink legyenek, ezzel tudtuk a működőképességet
megvalósítani. Fő célkitűzésünk az volt, hogy a múlt értékeinek megőrzésével, a
jelen lehetőségeinek kihasználásával biztosítsuk a település lakosainak a jövőjét.
Amint említettem, az egyik legfontosabb tényező a gazdálkodás és a fejlesztés.
Nagyon fontos, hogy a település megtartó erejét javítani tudjuk, ez egy
különösen fontos stratégiai feladat. A település életében a domináns a
szolgáltatás és az idegenforgalmi szektor. Azon kívül örvendetes a gazdálkodók
hozzájárulása is, hiszen tudjuk, hogy az önkormányzat jelentős bevétele a helyi
adóbevétel, aminek a legnagyobb része az iparűzési adóból tevődik össze. A
normatív támogatások mellett ez az a bevételi összeg, amire számítani tudunk.
A beruházás és a fejlesztés mindig fontos feladat, hiszen fejlesztés nélkül megáll
az élet. Most is benne vagyunk a dolgok előre vitelébe, előrekészített
pályázataink vannak, mint a Földvár bemutathatóságát megcélzó pályázati
beruházás. A megyével közösen tudtunk megállapodni, a megye fölajánlotta a
saját pályázatíró kapacitását a pályázatok elkészítéséhez. Az orvosi rendelő, az
iskola, a hivatal közös épületének felújítása. Szintén engedélyes tervvel
rendelkezik a beruházás.
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Gyakorlatilag ez az épület, ahol az iskola és a hivatal jelenleg is működik, némi
bővítéssel van megtervezve ezeknek a feladatoknak az ellátására hivatott épület.
Az óvodára pedig külön épületet tervezünk, mivel a jelenlegi épületben a jövőre
nézve más funkciót szánunk. A források már rövidesen megnyílnak. Fontos
számunkra, - mivel felújításban, építésben gondolkodunk – hogy megtartsuk az
iskolát és az óvodát. Azért is, hogy itt helyben tudjuk nevelni gyermekeinket.
Mi azt szeretnénk, ha egy kisgyerek nem szakadna el a családjától. Évről-évre
nehéz a gyermeklétszámot biztosítani. Eddig ez sikerült, most pedig indítani
szeretnénk egy programot, mely fiatal kisgyermekes családoknak adna
lehetőséget letelepedésre, amennyiben az édesapa rendelkezik megfelelő
szakképesítéssel.
A település lakosságát érzékenyen érinti az egészségügy, nagyon fontos, hogy
biztosítva legyen az egészségügyi ellátás. Ezért egy európai szintnek megfelelő
orvosi rendelőt szeretnénk megvalósítani. Még egy érzékeny terület, az orvosi
ügyelet legyen újra szervezve. Sokan jelezték a meglévő ügyelet problémáit. A
négy település, akik az orvosi ügyeletet működtetik, új alapokra helyezték azt
2016. évtől.
A kulturális területen a földrajzi és történelmi vonatkozásban előnyünk van. A
Földvár, az élő Tisza olyan turisztikai célpont, amit ki kell használni.
Nagy lehetőség kínálkozik még a napenergia felhasználásban, aminek jelenleg
még az a gondja, hogy profitálisan nem lehet rá pályázni. Számításba jön még a
ledes világítás, amelyet a közvilágításban is meg lehet valósítani, ebben
rövidesen mi is érintettek leszünk.
Szabolcs tekintetében jó néhány rendezvényünk volt, a megyenapi ünnepség,
Szent László ünnepünk, valamint államalapító királyunk ünnepe. Igyekszünk
úgy szervezni, hogy a művelődésre szánt költségvetési összeget ne lépjük túl.
Fontosnak tartjuk, hogy működjön az énekkar, támogatjuk a művelődés
szervezést, volt egy képzőművészeti táborunk is. A helyi értékek összegyűjtését
is fontosnak láttuk, létrejött a Helyi Értéktár Bizottság.
2013. január 1-től a Mudrány kúria fenntartói feladatait át kellett vennünk, a
látogatottságának száma 4170 fő volt az idén, amely mindenképpen jelez
valamit.
A sport tevékenységet támogatjuk és figyelemmel kísérjük. Vásároltunk az euszabványnak megfelelő futball kaput.
Hosszú távú értéke a településnek, hogy növeljük a túrizmust, a látogatóink
számát. Ez is egy kitörési lehetőség.
A nyugdíjas klub, a református egyházközség és egy helyi érdekeltségű
egyesület nyert az idén buszt.
Élni kell a turisztikai pályázati lehetőségekkel. Nekünk az az érdekünk, hogy
nemzetközileg is kitekintést adjunk. Ami már el is kezdődött, felvidéki, erdélyi,
illetve délvidéki vendégeink voltak. Aláírtunk egy együttműködési
szándéknyilatkozat.
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A környezetvédelemmel kapcsolatban oda kell figyelnünk a környezeti
állapotunkra. Fel kell számolnunk az ideiglenes szemétlerakó telepeket, mert ez
rontja településünk megítélését. Községünkben az önkormányzat csak olyan
beruházást enged, amely nem veszélyezteti a lakókat, illetve nem szennyezi a
környezetet. A települési rendezési tervünk is annak megfelelően került
átalakításra. Felülvizsgáltuk a településrendezési elveket. Olyan célokat kell
szolgálnunk, hogy az ide látogatók jól érezzék magukat, esetleg kedvet kapjanak
ahhoz, hogy itt letelepedjenek.
A közlekedést és infrastruktúrát is fejleszteni kívánjuk. Elsősorban az útjain
fejlesztése a cél, jelenleg is vannak elkészült tervek az útjaink felújítására, ami
már csak pályázati lehetőségre vár.
A szociális gondoskodás területén legfontosabb az ifjúságról való gondoskodás.
Ebben úgy gondolom, hogy nagy szerepet tud felvállalni a látogatóközpont.
Kiemelten fontos számunkra a jövő nemzedékkel való foglalkozás. Tartottunk
már diákparlamentet, ahol kikértük a fiataljaink véleményét. Az időskorúakkal
való törődést is fontosnak tartjuk, az alapellátás keretében biztosítjuk a
családsegítést, a szociális étkeztetést. Fontos a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás, fontosnak tarjuk, hogy a szépkorúak művelődésének az új
szintereit megteremtsük, amit jól fog szolgálni a kisbusz.
Képviselő-testületünk karácsonyi támogatást biztosít a lakosság számára,
felnőtteink részére személyenként 1.500.- Ft-ot, gyermekeinknek 1.000.- Ft-ot
tudunk nyújtani.
A lakosság folyamatos informálását a havonta megjelenő újsággal, valamint a
honlapunkon biztosítjuk. Amit még fontosnak tartok megemlíteni, hogy
támogatjuk a civilszervezeteket, illetve a történelmi egyházak helyi
tevékenységét is. A fő cél a jövőben is a költségvetésünk egyensúlyának a
megtartása, a likviditás fenntartása, a vagyoni és pénzügyi helyzet stabilizálása.
Összegzésként el szeretném mondani, hogy az alap elhatározás 2016. évben nem
más, mint a gazdasági élet erősítése, a köznevelés eredményessége, a település
lakosságának aktivitása, a település megtartó képességének javítása. Ez mind a
jövőt építő önkormányzati munka része, és ne feledjük el a kiemelt célokat sem,
a Tomori kastély felújítását, bővítését, illetve a Földvár projektet. Fontos és
eltökélt szándékunk a köztemető kerítésének felújítása, melynél elsősorban az
utcafrontot értem. Fontos elérendő célok: iskola, óvoda épületének felújítása,
bővítése, utak, járdák, vízelvezető árkok felújítása. Ezekben a tennivalókban
sokat segít a közfoglalkoztatási program, melynek keretében lehetőség van arra,
hogy önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került munkaképes lakosok
munkával szervezett jövedelemhez jussanak. Azt kell, hogy mondjam, hogy
településünkön ezáltal teljes a foglalkoztatottság. Nagyban hozzájárulnak a falu
szépítéséhez.
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Magam részéről szeretném megköszönni a figyelmet, ha az elhangzottakkal
kapcsolatban kérdés észrevétel van, szívesen állok rendelkezésre.
Dudás Gábor szabolcsi lakos:
Egy gondolattal szeretném kiegészíteni a beszámolót, mivel részt vettünk az
országos magyar mezőgazdasági kiállításon. A polgármester úr és a megyei
méhész szövetség támogatásával egy nagyon szép kiállítást készítettünk, és
ezzel is öregbítettük a méhészek szövetségének és Szabolcs községnek a nevét.
Ennek egy országos jelentősége volt, hiszen elmondhattuk, megmutathattuk,
hogy a megyében hogyan dolgozunk mi méhészek. Mintegy kétszáz mázsa
mézet termelünk a megye szegletében. Igyekszünk mi is hozzá járulni a közös
feladathoz.
Csegei László polgármester:
Személyesen is meglátogattam az OMÉK kiállítását. Nagyon sok érdeklődője
volt a mi méhészeink standjának. Az önkormányzat részéről köszönöm szépen a
részvételi szándékot, és gratulálok hozzá.
Pisák György szabolcsi lakos:
Az lenne a kérdésem, hogy mikor lesz kész a hajókikötő? A Szabolcsvezér és a
Petőfi út sarkán mi fog épülni?
Csegei László polgármester:
A kikötő része a vízi turisztikai fejlesztéseknek. Az elkövetkező két-három
évben elmozdulás fog történni. Néhány Tisza-menti település fog hozzánk
csatlakozni, amivel túraszintű megállóhely lesz.
A Szabolcsvezér és a Petőfi út sarkán egy kerékpáros, motoros pihenőhely lesz,
egy nagy parkoló résszel, egy fedett terasszal ellátott büfé, és a nemzeti
dohánybolt. Az engedélyes tervvel már rendelkezünk.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén Csegei László polgármester az alábbi
határozat-tervezetet bocsátotta szavazásra:
„A Képviselő-testület
Szabolcs Község Önkormányzata 2015. éves tevékenységéről és a 2016. év
terveiről szóló tájékoztatót elfogadja.”

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:
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Szabolcs Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
176/2015. (XII.17.)
határozata
Szabolcs Község Önkormányzata 2015. éves tevékenységéről és a 2016. év
terveiről szóló tájékoztató elfogadásáról
A Képviselő-testület
Szabolcs Község Önkormányzata 2015. éves tevékenységéről és a 2016. év
terveiről szóló tájékoztatót elfogadja.

Ezt követően Csegei László polgármester megköszönte a munkát, a részvételt és
1620 órakor a közmeghallgatást bezárta.

K.m.f.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző

