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TÁJÉKOZTATÓ 
 

a 2015. június 11-én tartott képviselő-testületi ülésről 
 

Az ülés meghívója 23 napirendet tartalmazott, mely kiegészült egy sürgősségi előterjesztéssel. 

 

Az ülés elején a Képviselő-testület megválasztotta a Turisztikai Bizottság új külsős tagját. Ezt 

követően a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról hallgatott meg 

részletes beszámolót a Képviselő-testület. A 3. napirend során a településfejlesztési 

koncepcióhoz készített megalapozó vizsgálatokról és a fejlesztések főbb irányairól volt szó, 

melyet a képviselők előzetes egyeztetések során már részletesen megismerhettek. Ezt 

követően a településrendezési terv módosításáról született döntés. Központi 

jogszabályváltozás okán volt szükséges az 5. napirend során a költségvetési intézmények 

SZMSZ-einek módosítására, valamint a 6. napirend során a költségvetési intézmények közötti 

megállapodások elfogadására. A 7-8. napirendek tárgya pénzügyi jellegű önkormányzati 

rendeletek (2015. évi költségvetési, kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről) 

megalkotása volt. Ezt követően a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet 

módosítása került napirendre, mely során az érintettek számára kedvezmények kerültek 

rögzítésre, illetve a jogszabály Kormányhivatali álláspontnak megfelelő pontosítása is 

megtörtént. Döntés született a vegyes piac későbbi helyéről történő ötletpályázat kiírásáról. A 

Képviselő-testület támogatta, hogy a város pályázzon a „Fogyasztóbarát Település” címért, 

illetve vegyen részt az ELENA energetikai projektben. Pályázat kerül kiírásra a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére vonatkozóan még a nyár folyamán. 

Az Önkormányzat pályázatot nyújt be az Aranykapu Óvoda energetikai felújítása tárgyában, 

melyhez a Képviselő-testület az önerőt biztosította a pályázati céltartalék terhére. Szintén 

pályázat kerül benyújtásra az államhoz a helyi közösségi közlekedés 2015. évi támogatása 

érdekében a 16. napirend alapján. Bár 2015-ben jelentős önerős útépítési munkák fognak 

városunkban zajlani, már a jövőre készülés jegyében újabb útfelújítási tervek készítéséről is 

döntött a Képviselő-testület. A 19. napirend tárgyában tájékoztatót fogadtak el a képviselők 

multifunkcionális (sport)csarnokok szakmai látogatásáról, melyhez kapcsolódóan 

megindulhat egy előzetes munka, hogy városunkban egy ilyen - jelentős igényeket kiszolgálni 

tudó - építmény a jövőben hol és milyen forrásból épülhetne fel. A sürgősségi előterjesztésben 

építési beruházásokhoz kapcsolódó forrás-átcsoportosításáról született döntés. 

 

A 20. napirend során két ülés közötti eseményekről volt szó, majd 2 interpellációra adott 

válasz bizottsági kivizsgálása tárgyában született döntés. A napirendek végén kérdésekre, 

interpellációkra adott válaszok, majd újabb ilyen felvetések és válaszaik hangzottak el. 

 

Az ülés Bodó Sándor országgyűlési képviselő úr eddigi munkájáról adott tájékoztatással, 

majd a képviselői reagálásokkal zárult, mely a felek véleményei alapján nagyon hasznosnak 

bizonyult, így várhatóan rendszeressé válthat a párbeszéd ezen formája az érintettek között. 

 

Hajdúszoboszló, 2015. június 17. 
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