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TÁJÉKOZTATÓ
képviselő-testületünk 2014. február 27-én tartott üléséről
A testületi ülés nyilvános részén 15 napirendi pont megtárgyalásra került. Zárt ülésen kellett
tárgyalni a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására irányuló
előterjesztést, mivel egy javasolt személy ezt a formát kérte. (A bizottságok megválasztása
megtörtént).
Az ülés legfontosabb napirendje az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapítása
volt, második témaként. A polgármesteri javaslatot egyhangulag elfogadták a képviselők. Ez
alapján a város - az önkormányzat több évtizedes felelős gazdálkodása következtében - az
eddigiekhez hasonlóan stabil pénzügyi év elé néz, változatlanul hitelmentesen biztosított a
működési költségek fedezete, jelentős fejlesztések is történnek. A bevételek a jelentős
önkormányzati megtakarításnak, valamint a kötelezően ellátandó feladatokhoz nyújtott állami
támogatás emelkedésének köszönhetően növekednek. A költségvetés mérlege szerint az
összes bevétel a tavalyi tervezett, picivel több, mint 5 milliárd forinttal szemben, 6 milliárd
forint feletti lesz. Ebből a működési célú kiadások 4 067 947 000 Ft-ot tesznek ki, a
felhalmozási jellegűek pedig közel 2 milliárd forintot. Több pénz jut a város üzemeltetésére
(pl. útfenntartás, közterületek kezelése, köztisztaság, stb.), intézmények ingatlanainak
felújítására. Az elnyert pályázati támogatások segítségével több nagyobb beruházás valósul
meg. Ezek: városközpont-revitalizáció befejező szakasza (művelődési ház, Halasi tér),
csapadékvíz-belvíz elvezetés, Hőforrás utca teljes felújítása. Önkormányzati forrásból fedezve
- a Hőforrás utcával együtt - az eddigi legmagasabb összeg, 554 millió forint szolgál
útépítésre, felújításra, szőnyegezésre, de szerepel előirányzat utcabútorra, a városi stadion
fejlesztésére, műfüves pálya létesítésére, extrém sportpálya létesítésére, fásításra, közvilágítás,
valamint térfigyelő kamerarendszer bővítésre. Gesztus jellegű kezdeményezésként minden
újszülött kb. 12 000 Ft értékű csomagot kap a védőnők útján.
A másik nagyobb léptékű anyag a harmadikként elfogadott, a 2014-2020. évekre szóló, a
www.hajduszoboszlo.eu közigazgatási portálon szakmai-lakossági vitára bocsátott
önkormányzati gazdaságfejlesztési program volt.
Az egyedi döntések sorában az 1.sz. napirend keretében ingatlanértékesítésről döntött a
testület. 4. számmal a városi televízió vezetői állására kiírt pályázatot bírálták el a képviselők,
eredményeként a 2 pályázó egyike sem kapott megbízást. Újabb személyi ügyben az állam
által fenntartott városi iskolák egy részének intézményi tanácsába delegáltak önkormányzati
képviselőket. Két pályázati előterjesztésről is határoztak: a városközpont-rehabilitációs
projekt támogatási megtakarításából a művelődési ház nagytermében légtechnikai beruházás
történhet, illetve a 11. számú javaslatot elfogadva az önkormányzat magyar forrásra ismét
beadja az Arany János úti óvoda energia-megtakarítást célzó felújítására (külső-hőszigetelés,
nyílászárók cseréje) vonatkozó programját. A 7. napirend keretében a Bihari utcán telek
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kiegészítésként ingatlanrészek értékesítése történt meg. Következett az önkormányzat által az
államtól ingyenesen (részben már 2007. év óta) tulajdonba kért ingatlanról újabb szükséges
határozat meghozatala. Két szociális jellegű döntéshozatal szerepelt a folytatásban: a 9.
napirend szerint önkormányzatunk csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj
rendszerhez, míg a 10.-ként alkotott önkormányzati rendelet-módosítás direkten a
"Babaköszöntő csomag" szabályait tartalmazza (indirekten pedig azt, hogy a bölcsődében a
gondozásért továbbra sem kell díjat fizetni városunkban). Ismételt támogató határozat volt
szükséges az államkincstárnak a januári ülésen született határozat folytatásaként, amely
kiosztott sürgősségi előterjesztés alapján történt meg.
Az ülés a szokásos módon tájékoztatókkal folytatódott, így a Hajdú Volán Közlekedési Zrt.
tavalyi feladatellátási bevételeit és ráfordításait, a közbeszerzési eljárásokban született
döntéseket, valamint a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről adott információkat
vették tudomásul képviselőink. Befejezésül kérdések és a rájuk adott válaszok hangoztak el.
Hajdúszoboszló, 2014. február 28.
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