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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk februári üléséről 

 

 

Február 21-én a legfontosabb a 2013. évi költségvetés tárgyalása volt - amelyen részt vett az 

egyéni választókerületi országgyűlési képviselőnk  is -, több mint két órás vita után, 11 igen 

szavazattal, egy tartózkodással fogadta el a testület. A változatlanul hitelmentesre tervezett 

büdzsé bevételi és kiadási főösszege kicsivel több mint 5 milliárd forint, kb. 2 milliárd 

forinttal kevesebb a tavalyinál. A csökkenést döntően egyes korábbi önkormányzati feladatok 

állami kézbe vétele (iskolák, járási hivatal létrehozása) magyarázza, de ezekkel együtt is 

kevesebb pénzt kapunk az államtól az idén. A tervezést-gazdálkodást segíti a mintegy 450 

millió forint 2012. évi önkormányzati megtakarítás, valamint a kb. 850 millió forint 

idegenforgalomból származó bevétel. A nyertes pályázatok eredményeként (városközpont-

revitalizáció, csapadékvíz-elvezetés) jelentős,  1,5 milliárd forintnál nagyobb előirányzat 

szolgálhat fejlesztésekre. (Remény van újabb pályázati támogatások elnyerésére is, út- és a 

szabadtéri színpad rekonstrukciójára, épületenergetikára.) 114 millió forintos keret szolgál 

útfelújításokra - amely szándék szerint újabb pályázatokkal megtöbbszörözhető -, a 

választókerületek közterületeinek megújítására pedig 27 millió forint. 

 

A képviselők elsőként a tavalyi költségvetést módosították, majd 3.-4.-ként elfogadták a 

polgármesteri hivatal elmúlt 22 éves tevékenységéről adott beszámolóját, illetve a 

változásokat érvényesítő átalakított szervezeti és működési szabályzatát. Az 5. napirendben a 

városháza B., - Rákóczi utca felőli - és C., - Bocskai utca felőli - épületének komplex 

energetikai korszerűsítésére szolgáló pályázat benyújtásáról született határozat. Következett 

az önkormányzat - közbeszerzési értékhatárt el nem érő összegű - beszerzéseinek 

szabályozása, majd a főépítész 3 településrendezési célú önkormányzati rendelet-alkotására 

irányuló javaslatának elfogadása. Játékfilm-forgatás esetére szólóan módosult a közterület-

használatot szabályozó önkormányzati rendelet (8. napirend), majd egy állami tulajdonban 

álló ingatlan térítésmentes átvételének kezdeményezéséről hoztak határozatot. 10. témaként  -

közterületi baleset kapcsán történt sérülés miatt- bíróság által megállapított kártérítési összeg 

megfizetését rendelték el, mivel ezt a mértéket a  benyújtott fellebbezés nem érinti.  

A 11. témában a képviselő-testület javaslatot tett az eljáró megyei kormányhivatalnak a 

beiskolázási körzethatárok módosítására. Következő döntésükkel a képviselők tudomásul 

vették a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentést, majd az ülés 

három tájékoztató, képviselői kérdés és a reá adott válasz elfogadásával zárult. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2013. február 25. 

 

 

        /:Dr. Vincze Ferenc:/ 
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