Útépítés a Petőfi utcában

Az új játszótér

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ
Öt testületi-ülés napirendi pontjairól, rendeletekről és határozatokról
szeretnék kivonatos tájékoztatást adni, kiegészítve a képviselők
hozzászólásaival, javaslataival.
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Bajai
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megállapodásának módosítása
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A Kolping Alapszolgáltatási Központ és Támogató Szolgálat
2008. évi szakmai beszámolója

2009.február 26.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetése

A beterjesztett költségvetési rendelet- tervezettel kapcsolatosan az alábbi
kérdések vélemények hangoztak el a képviselőktől:

A Pénzügyi Bizottság ülésén kérdésként merült fel, hogy
mekkora összeg fordítható idén a különféle kulturális
programok szervezésére. Erre a célra a költségvetésben 1
millió 157 ezer forint szerepel. A közművelődés szervezését
egyik képviselőtársunk, Sztipanov Illés vállalta fel. Tervem,
hogy minden ajánlott programot és annak költségvetését
fogadja el és támogassa a képviselő-testület. Ennek ellenére
azt javasolom, hogy a fenti összeget ne kizárólag kulturális
célra fordítsuk, mert lesznek olyan kiadások, amik a
költségvetésben nem szerepelnek, ezekre szintén fedezetet
kell
biztosítanunk.
Ilyen
pl.
a
riasztóberendezések
beszerzéséhez való hozzájárulás a rászorultak részére, a
játszóterek felállításának költségei, az orvosi rendelő külső
felújítása, a polgármesteri hivatal épületének és egyes
irodáinak a korszerűsítése, és a polgárőr egyesület
támogatása. De fontosnak tartom az idén a ravatalozó
mettlachizását, a színpad befejezését és a járdaépítés
folytatását a temetőben, amelyeket egyébként tartalmaz a
költségvetés. Nem tartalmazza viszont a rendelet-tervezet az
előző évi pénzmaradványt, csak a tárgyévi bevételek és
kiadások egyenlegét mutatja.

240.112 eFt főösszeggel került elfogadásra az idei évi községi költségvetés. A
kiadások jelentős tételei: 44.993 eFt személyi juttatások,15.252 eFt személyi
juttatásokat terhelő járulékok,36.845 eFt dologi kiadások, ebből 3.870 eFt
gázdíj,1.892 eFt intézményi áramdíj, 5.552 eFt-ot tervezünk költeni a
közvilágítás áramdíjára. Tartalékot képeztünk 500 eFt-ot falunapi
rendezvényre, 2.796 eFt-ot általános tartalékra és 22.000 eFt-ot pályázati
önrészre.
Rendelet:

A képviselő-testület 10 igen szavazattal elfogadja, s az
önkormányzat 2009. évi költségvetéséről az 1/2009. (II.27.)
rendeletet alkotja.

Társulási

Beszámolóval kapcsolatos képviselői vélemények:
Feigl József:

A szolgálat munkájával kapcsolatos tapasztalatom, hogy a
kezdeti kisebb-nagyobb nehézségek elmúltak, az ellátásban
folyamatos javulás érezhető. A tanyagondnoki szolgálat
bevezetésével ez még inkább elmondható, nemcsak a
hódunai idősek, de a falu lakossága körében is. Az ellátottak
visszajelzéseiből is egyre inkább a megelégedés tükröződik.

Határozat:

Hercegszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a Kolping Alapszolgáltatási Központ és
Támogató Szolgálat – Felsőbácskai Kisrégió 2008. évi
szakmai beszámolóját és azt az előterjesztés szerint elfogadja.

Török Jánosné: A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló előterjesztést és rendelet-tervezetet
elfogadásra ajánlotta a képviselőtestületnek.
Feigl József:

Társulás
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A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító projekt megvalósítása
térségi együttműködésben

Jegyzői tájékoztató:
Barta Lajos:

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító projektet a kistérség
viszonylatában, térségi együttműködésben, társulásban
tervezik megvalósítani. Hercegszántó, Budzsak és Hóduna
ellátatlansága miatt speciális helyzetben van, de a helyi
ivóvíz rossz minősége is gondot jelent. A tervezőkkel már
megtörténtek az előzetes egyeztetések, számításaik szerint
maga a gerincvezeték kiépítése 263 millió forintba kerülne. A
projekt sikeressége ezért bizonytalan, de kimaradni sem
ajánlott
a
beruházásból.
A
polgármester
egyfajta
szándéknyilatkozatot már tett ezzel kapcsolatban, ami
végleges elkötelezettséget egyelőre nem jelent. Döntést majd
csak április tájékán kell hoznia a képviselő-testületnek.
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Tájékoztató
a
polgármester
Bajai
Többcélú
Kistérségi
Társulásban és Bajai Kistérségi Fejlesztési Tanácsban 2008.
évben végzett tevékenységéről
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Feladat átadási/átvállalási szerződés a háziorvosi és házi
gyermekorvosi központi orvosi ügyelet működtetésére
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A Hatósági Igazgatási Társulás társulási megállapodásának
módosítása

