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TÁJÉKOZTATÓ
képviselő-testületünk 2014. szeptember11.-i üléséről
Az önkormányzati ciklus valószínűleg utolsó ülésén 14 napirendi pontot tárgyaltak meg
képviselőink. (A 6-7. számút a bizottságok egybehangzó döntése miatt nem kellett tárgyalni,
napirendre vettek viszont egy képviselői indítványt.) Az ülés az idei költségvetés
módosításával kezdődött, majd a költségvetés féléves teljesítésének értékelésével folytatódott.
A költségvetés teljesítése a tervezettnek megfelelő, az év hátralevő részében biztosított a
város működtetése, az elhatározott fejlesztések finanszírozására.
A záró ülés legfontosabb témája az önkormányzat 2010-2014. évekre megfogalmazott
gazdasági programjának végrehajtásáról készített jelentés volt. Ebben összefoglalóan
rögzítve van a legfontosabb tény: az elmúlt 4 évben városunk ismét kiemelkedően fejlődött,
erősítette jó hazai és nemzetközi pozícióit, az adott nemzetközi és hazai feltételek között nem
lebecsülhető módon. Az önkormányzat (hivatala, cégei, intézményei által) eredményes
pályázati projektkészítő és lebonyolító tevékenységet végzett, a saját részt, illetve a pályázati
támogatás nélkül végzett beruházások fedezetét hitelmentesen biztosította. (Néhány esetben
többszöri próbálkozással ugyan, de minden fontos pályázatunk támogatást nyert.) A pályázati
és a saját pénzes fejlesztési programok az arányos városfejlesztés önkormányzati elvének
megfelelően a város teljes területére és valamennyi közszolgáltatási ágazatra kiterjedtek.
A negyedik napirendi pont a településrendezési tervek módosítását eredményezte, egyes
közutak besorolásának megváltoztatásával. A következő döntéssel a két nagyteljesítményű
szennyvízátemelő szivattyú meghibásodott egyikének cseréjére kerül sor. Egyedi - szociális
bérlakás bérlete - ügyben született határozatot követően további utcabútorok beszerzéséről
határozott a testület, az erre a célra szánt pénzből keletkezett megtakarítást felhasználva. Az
ez évi költségvetésben 5 millió forint van tervezve fásításra, ennek konkrét ültetési listáját
fogadták el most a képviselők. Törvény alapján központi címregisztert hoz létre az állam, ezt
elősegítendő a testület módosította az erre vonatkozó önkormányzati rendeletét,
mellékleteként meghatározva a város aktuális utcajegyzékét. A napelemes rendszerek
kialakítására, valamint a városháza energetikai korszerűsítésére beadott pályázat alapján
kiegészült a 2014. évi önkormányzati közbeszerzési terv.
Az ülés a szokásos módon tájékoztatókkal folytatódott (közbeszerzési eljárásokkal meghozott
döntésekről, előző ülés óta történt fontosabb eseményekről). Az interpellált képviselő
elfogadta a felvetésére a hivatal által a csapadékvíz-elvezető rendszer bővítésével
kapcsolatban adott választ. Végül a testület támogatta Kanizsay György Béla képviselő
indítványát, amely alapján a polgármesteri hivatal megvizsgálja, hogy mely egyirányú utcák
alkalmasak kétirányú kerékpáros közlekedésre.
Hajdúszoboszló, 2014. szeptember 15.
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