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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2012. november 15-én tartott üléséről 

 

A nyílt ülésen - egy előterjesztést visszavonva, egyet sürgősséggel felvéve - 20 

napirendi pont megtárgyalására került sor. Előre tervezett, kötelező téma volt az 

önkormányzat ez évi költségvetésének III. negyedéves teljesítése (amelyet 

költségvetés-módosítás előzött meg - 2.-3.sz. napirend). A költségvetési 

előirányzatok teljesítése időarányos, a pályázatok önerejére tervezett hitel 

felvételére nem került sor. 

Első döntésként a képviselők újabb egy évre (2013. december 31-ig) megbízták 

a városi televízió vezetésével a jelenlegi vezetőt, Gurbán Györgyöt. A 4. 

napirendben elfogadták a 2013. évi belső ellenőrzési tervet, majd tájékoztatót 

vettek tudomásul a helyi adókban jövő évre tervezett változásokról. 

Módosították a középiskolai kollégium alapító okiratát, következőként pedig 

tudomásul vették Szandai Kázmér lemondását a Hőgyes Endre Gimnázium 

igazgatói megbízásáról, mivel őt a járási tankerület igazgatójává nevezték ki. 

(Az intézményt az általános igazgatóhelyettes vezeti a helyettesítési rend 

szerint.) Következett egyes Fazekas Mihály utcai ingatlanok belterületbe vonása 

(8.), majd településrendezési tervek módosításával kapcsolatos főépítészi 

válaszok elfogadása. Tizedik napirendként három, egyedi vagyoni ügyekre 

vonatkozó döntés született meg (a negyedik, repülőtérre vonatkozót 

előterjesztője előzetesen visszavonta). A testület elfogadta a Hajdúszoboszlói 

Kistérségi Többcélú Társulás jövő évi feladatellátására, majd a városi úthálózat 

rövidtávú fejlesztési koncepciójára vonatkozó előterjesztést (11.,12.). A 

játszóterek felülvizsgálata alapján 4 játszótér "megmentéséről" határoztak a 

képviselők, majd módosították a csapadékvíz-elvezetési beruházásokra kötött 

szerződés határidejét 2013. május 31. napjára.  

Újabb pályázati lehetőség kihasználásáról is döntöttek, mégpedig a városháza 

megtakarítási célú energetikai korszerűsítésére vonatkozó  elkészítéséről (15.). 

Az erre szolgáló költségvetési keretből újabb intézmények kötelező 

érintésvédelmi felülvizsgálatainak költségét finanszírozta a testület. Két 

tájékoztató elfogadása következett, egy közbeszerzési döntésről, illetve a két 

testületi ülés között történt fontosabb eseményekről. Több mint 260 millió forint 
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támogatást nyert az önkormányzat a korábban fedezethiány miatt tartaléklistára 

tett, belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére vonatkozó 

pályázatával. Mivel az ebben a projektben tervezett beruházások kis részét már 

elvégeztük, a képviselők felhatalmazták a polgármestert a műszaki tartalom 

csökkentésére. 

Az ülés nyílt része három képviselő korábbi ülésen feltett kérdésére adott 

hivatali válaszok elfogadásával zárult. (A zárt ülésrészen egy szociális ügyben 

benyújtott fellebbezést bírált el a képviselő-testület). 

 

 

Hajdúszoboszló, 2012. november 19. 
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