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TÁJÉKOZTATÓ 
a képviselő-testület 2011. április 28-án  

tartott üléséről 
 

 

Az ülésen - egy képviselői indítványt is beszámítva - 22 nyíltan és 2 zártan tárgyalandó 

napirend megvitatására került sor. A zárt ülésen a képviselők először megválasztották a városi 

bíróság ülnökeit, majd nem fogadták el az egyik üres önkormányzati bérlakás bérlőjének 

kijelölésére tett előterjesztést. 

 

A nyílt ülés legfontosabb témái az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tavalyi 

gazdálkodásáról és idei terveiről adott beszámolói (1-2. napirendi pont), valamint a 2010. évi 

önkormányzati költségvetés teljesítéséről adott jelentés (9/A.), továbbá az önkormányzat 

gazdasági ciklusprogramjának meghatározása (3.) voltak. 

 

Az önkormányzati cégek tavaly - is - eredményesen működtek, anyagaikat egyhangúlag 

fogadta el a képviselő-testület. A Hungarospa Zrt. - a gazdasági válság és az esős nyár 

ellenére, amelyet semlegesített az új Aqua Palace Élményfürdő - történetének legmagasabb 

összegű árbevételét realizálta 2010-ben. A képviselők Czeglédi Gyulát újabb öt évre - 2016. 

május 31-ig - megbízták a cég vezérigazgatói teendőinek ellátásával. A Városgazdálkodási 

Zrt. is színvonalasan látta el közszolgáltatási feladatait, ezek mellett a tavalyi évet 20.507.000 

Ft, eredménytartalékba helyezett mérleg szerinti eredménnyel zárta. A Közüzemi Kft. jó 

feladatellátásán túl 84.026.000 Ft adózott eredményt ért el, ebből 20.000.000 Ft osztalékot 

fizet a tulajdonos önkormányzatnak, az összeg többi része eredménytartalékba kerül. A 

képviselő-testület idén januárban úgy döntött, hogy 2011. december 31-i hatállyal a Közüzemi 

Kft.-t beolvasztja a Városgazdálkodási Zrt.-be. A mostani ülésen ennek "menetrendjét" 

fogadták el. 

 

Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodása is sikeres volt, a működési bevételek 110%-ra, míg 

a kiadások takarékosan, 92%-ra teljesültek, hitel felvételére nem került sor. A több mint 8,8 

milliárd forintos költségvetési főösszegből közel 2,5 milliárd forint volt a fejlesztési célú 

kiadás, a több sikeres pályázatnak köszönhetően. E napirendi pont b., részében a testület 

elfogadta a tavalyi belső ellenőrzési tevékenységről adott jelentést is. 

 

Az önkormányzatoknak a törvény szerint az alakuló ülést követő 6 hónapon belül meg kell 

alkotniuk gazdasági (ciklus) programjukat. Ez a mostani ülésen egyhangú szavazattal 

megtörtént, új módszertannal, amely adatokon alapuló részletes helyzetelemzéseket, ezekhez 

kapcsoló célokat és a végén is összefogottan fejlesztési elképzeléseket tartalmaz. 

 

Az ülés újabb blokkja (4.-6.) a városi művelődési központhoz kapcsolódott. Elsőként az 

elmúlt ötéves tevékenységről adott beszámoló, majd - a moziüzemeltetést is felölelő - alapító 
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okirat módosítás, végül Berényiné Szilaj Ilona újabb öt évre szóló igazgatói megbízása lett 

egyhangúlag elfogadva. A 11. napirendi pontban a testület teljes egyetértéssel fogadta el az 

ügyrendi bizottsága általi felülvizsgálat alapján javasolt korrekciókkal előterjesztett új 

önkormányzati szervezeti és működési szabályzatot. (Lényeges új elem benne, hogy Pávai-

Vajna Ferenc születésnapja is bekerült az évenkénti megemlékezések sorába, valamint a 

polgármester helyettesítésének konzekvens szabályozása, alpolgármester hiánya esetében is.) 

A 12. napirendi pont a., részében a polgármesteri hivatal integrált irányítási (teljesítmény- és 

minőségügyi) rendszerének elmúlt négy éves eredményeiről és a feladatokról adott jelentés, 

b., részében a címzetes főjegyző teljesítményének értékelése elfogadására került sor. 

Most is szerepeltek pályázatokkal kapcsolatos javaslatok a terítéken: a tervezett szociális 

városrehabilitációs projekt Akcióterületi Terve elkészítésének fedezetbiztosításra (10.), 

valamint a Szép Ernő Középiskolai Kollégium energetikai célú felújításához pályázat 

benyújtására (13.) irányulók. Beruházási célú téma volt a 14.-ként tárgyalt javaslat, a városi 

csapadékvíz elvezető csatornák szükséges és lehetséges építési, felújítási munkáiról. A 

többszöri sikertelen pályázati kísérletet követően a 2011. évi költségvetésben 100 millió forint 

áll rendelkezésre ilyen célra. Az egyhangúlag elfogadott előterjesztés alapján rövidesen 

elkezdődnek a munkálatok a tervvel és vízjogi engedéllyel rendelkező utcákban, majd ezek 

megszerzését követően folytatódnak a többi területeken (és szándék szerint a következő 

években is ütemesen). 

 

A napirendek egy újabb része intézményirányítással (7.-8.), tulajdonosi egyedi döntésekkel 

(16.-17.) függött össze, míg a 15. számú alapján a testület tárgyalni kíván az Országos 

Mentőszolgálattal, azért, hogy ne csökkentsék 6-ról 4-re a hajdúszoboszlói mentőkocsik 

számát. A közterülethasználatot szabályozó rendelet-módosítással (18.) meg lett határozva a 

vendéglátó kerthelyiség, illetve terasz fogalma. Az ülés nyílt része újabb pályázatokban 

szükséges eljárások miatt az idei közbeszerzési terv módosításával (20.), két testületi ülés 

közötti eseményekről adott tájékoztatóval (21.), interpellációra adott válasszal (22.) 

folytatódott. Az ülés bezárása előtt Tóth Attila képviselői indítványa alapján elfogadták, hogy 

már az idén június 4-én önkormányzati szervezésben történjen megemlékezés a trianoni 

döntés évfordulójáról. 

 

  

Hajdúszoboszló, 2011. május 2.  
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