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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2015. november 12-én tartott üléséről 

 

 

Az ülés mintegy másfél órás nyilvános részén 17 napirend megtárgyalására került sor. (A 4. 

számú anyagot előterjesztője visszavonta, a testület pedig napirendre vette a Hungarospa 

pályázatokkal kapcsolatos javaslatát). A zárt részen külterületi földértékesítéssel kapcsolatban 

érkezett kifogások elbírálására került sor. 

 

Elsőként a Városgazdálkodási Zrt. adott tájékoztatást az általa bő egy éve végzett közvilágítás 

üzemeltetés tapasztalatairól. Ezzel függ össze a 8. számú napirend, amely a városi 

közvilágítás 10 évvel ezelőtti korszerűsítése révén banki tulajdonban volt lámpák 

közszolgáltató cégünk általi megvásárlását biztosítja. Második témaként törvényi előírást 

teljesítve, „Családsegítő és Gyermekjóléti Központ” névvel új intézményi egység 

létrehozásáról döntöttek képviselőink szociális szolgáltató központunkban. Harmadik 

határozatukkal pedig létrehozták a Települési Értéktárat és az ezt gondozó bizottságot.  

 

A tovább építendő M35 autópályával összefüggő tulajdonosi hozzájárulást követően két 

önkormányzati rendelet módosítására került sor (7.-8.sz.). Az első lakáshoz jutók 

támogatásának feltételei könnyebbedtek, míg a közterületi szabályozás pontosabbá vált az 

árusítás tekintetében. Következett két egyedi ügyben döntés: viziközmű-szolgáltatónk által 

elvégzett felújítások értékének megtérítése, illetve a Bambínó óvodánk előtt építendő 

leállósáv pénzügyi keretének megemelése.  

11. és 12. sorszámmal pályázatokkal kapcsolatos döntések születtek. A rövidesen megjelenő 

„zöld város kialakítása” című európai uniós felhívásra városunk jelentkezni kíván, mégpedig 

a városközpont-revitalizáció második ütemével (Kálvin tér felújítása, átkötése mozicsarnokba, 

kertmozi megújítása, parkolók építése, a Luther u. elején is, játszótér és futópálya építése a 

lakótelepen), ezért a szükséges előkészítő munkálatok fedezetét a testület biztosította. A 

másik pályázatos határozat az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 

fejlesztési támogatása keretében az államtól megszerzett 200 millió forint megnövelése több 

mint 25 millió forinttal, azért, hogy az ebből a forrásból tervezett útépítések teljes mértékben 

megvalósulhassanak. Újabb előterjesztésnek megfelelően képviselőink korrigálták az egyes 

városi szökőkutak felújításáról tavasszal hozott határozatukat, majd összefoglaló tájékoztatót 

vettek tudomásul az idén végzett beruházásokról, felújításokról. 

A villamos energia beszerzés, valamint a konszolidációs támogatásból tervezett útfelújítások 

érdekében pedig módosították az éves közbeszerzési tervet. 
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Törvényi előírás alapján, a kormányhivatal jelzésére napirendre került a Gorkij utca nevének 

megváltoztatása, de a testület nem fogadta el az erre irányuló javaslatot, tehát maradt az 

utcanév. A nyilvános ülés a legutóbbi közmeghallgatáson elhangzottakra adott két írásos 

válasz elfogadásával folytatódott. Ezt követően került terítékre a HungarospaZrt. két európai 

uniós kutatási-fejlesztési tervezett pályázata, amelyek benyújtására a képviselő-testület 

megadta a felhatalmazást. 

A nyilvános ülés kérdések és válaszaik elhangzásával zárult. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2015. november 16. 
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