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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2014. január 30-án tartott üléséről  

 

 

A két órán át zajlott ülésen - az egy, kiosztott sürgősségi előterjesztéssel együtt - 19 téma 

megtárgyalására került sor. 

A munkatervben tervezett értékelő-elemző napirend a másodikként tárgyalt beszámoló volt az 

önkormányzat pályázati forrásszerző tevékenységéről, a teendőkről. Ebből a legfontosabb 

adatok: 2000. év óta az önkormányzat - cégei, intézményei nélkül - összesen 143 pályázatot 

nyújtott be, közülük 96 (67%) nyert, 8 544 574 999 Ft támogatást, a hozzájuk biztosított saját 

forrással együtt így 11 967 820 578 Ft értékű fejlesztés, beruházás valósult meg városunkban. 

Mivel újabb európai uniós költségvetési-pályázati ciklus következik, a testület megszabta az 

eredményes felkészülés, pályázatkészítés feladatait a 2014-2020-as időszakra.  

 

A törvényi előírásoknak megfelelően polgármester úr beterjesztette a 2014. évi 

önkormányzati költségvetés első változatát, amely idén is jó alapot ad a változatlanul 

hitelmentes működéshez és a megszokott ütemű fejlődéshez. 

 

Az első napirendben a városi televízió eltávozott vezetőjének pótlását oldották meg 

ideiglenesen a képviselők, mivel a pályázati eljárás folyamatban van. A 4. téma a tavalyi 

költségvetési rendelet módosítása volt. Következett a szennyvízcsatorna-építéshez korábban a 

vízi-közmű társulat által felvett hitel konszolidációjának kérése, több mint 160 millió forint 

összegben. A 6-9. sorszámú napirendekben intézményi, önkormányzati szabályzatok, illetve 

rendelet alkotása, kismértékű módosítása történt, míg a 7. számú rendelet-módosító tervezet 

későbbi tárgyalásra utalódott a vita alapján. Sor került egy szántó-terület értékesítésére, majd 

hosszas vita után az extrémsport-pálya helyszínének kijelölésére (képviselői javaslatra a 

Galgócz soron). A 12. számú, közvilágítási szerződés lejáratának közeledtével összefüggő 

előterjesztés alapján a képviselő-testület a szolgáltatóval szemben követelésünk megtérülését 

szolgáló intézkedést tett, majd biztosította a Hőforrás út rekonstrukciójára elnyert pályázat 

kivitelezői nyertes ajánlat alapján szükségessé vált többlet-fedezetét. 

 

Az önkormányzati törvény előírja, hogy a jegyző évente adjon számot a polgármesteri hivatal 

előző évi munkájáról. Ez történt meg a 14. számon adott, a hivatal összehangolt teljesítmény- 

és minőségi rendszerének eredményeit bemutató beszámolóval. A jegyzői sürgősségi 

előterjesztésnek megfelelően képviselőink megválasztották a 15 településből álló 

hajdúszoboszlói székhelyű országgyűlési egyéni választókerület választási bizottságát (3 tagot 

és 2 póttagot). Az ülés - a megszokott módon - a lejárt határidejű testületi határozatok 

végrehajtásáról adott jelentés, majd a polgármesteri tájékoztató, valamint interpellációs 

válaszok elfogadásával fejeződött be. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2013. február 4. 
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