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TÁJÉKOZTATÓ
képviselő-testületünk 2011. szeptember 8-i üléséről
A 16.30 órakor befejeződött ülésen összesen 18 napirendi pont anyagát tárgyalták meg
képviselőink. (A meghívó szerinti 4. sorszámút azért nem, mert a felmerülő kiadásokat
bizottság fedezi saját költségvetési keretéből.) Az ülés munkatervben előre tervezett - fő témája a 2011. évi költségvetés féléves végrehajtásáról készült beszámoló volt, amelyet
megelőzött ilyenkor szokásos költségvetés-módosítás (5. napirendi pont). Ezt egyhangúlag
elfogadta a testület, mivel az előterjesztés rögzíti: a bevételek és a kiadások a tervezettnek
megfelelően alakultak, hitelfelvételre nem került sor, sőt az önkormányzat 500 millió forint
lekötött pénzbetéttel rendelkezik, a beruházások ütemesen zajlanak.
Most is voltak pályázatokkal kapcsolatos előterjesztések, így 13. számú, amelynek
eredményeként az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani a kiírásnak megfelelő Hőforrás,
Kossuth, valamint Luther-Hőgyes (Luther - Kossuth út közötti szakasza) utcák felújítására,
ezekre a hivatal megteszi az előkészületeket. Számos nyertes pályázat lebonyolításáról adott
képet a 15.-16.-17. számú előterjesztés sorozat (közbeszerzések, tájékoztató két ülés közötti
eseményekről).
Átfogó témaként koncepció lett meghatározva a közterületi hirdetési formák (molinók és
egyebek) önkormányzati rendelettel történő újraszabályozására (12.)
Az első napirendi pont keretében a képviselő-testület a Hajdúszoboszlói Sport Egyesületnek
megadta a felhatalmazást az új jogszabályi lehetőségek alapján cégek társasági adójából
történő támogatásszerzésre, amellyel csökkenthető az önkormányzati pénzügyi támogatásigény. Évek óta megszokott módon ismét támogató döntés született a Németországból a
debreceni repülőtérre közlekedő légijáratok részbeni marketing-költségeinek biztosítására,
amelynek eredményeként az elmúlt három évben összesen több mint 70 ezer vendégéjszakát
töltöttek nálunk német vendégek (6.).
Az egyedi ügyek sorában elsőként vissza nem térítendő támogatást kapott a Hősök tere 3. sz.
alatti Kossuth Társasház homlokzatfelújításra, amely javítja elbírálás előtt álló városközpontrehabilitációs pályázatunk nyerési esélyét (2.). Ezt követően a görög katolikus egyháznak ugyancsak kérelmére - 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott testületünk a
parókia 2,5 millió forintba kerülő felújításához. A 7. napirendben jogszabályi változások
miatt módosítva lett a szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendelet. Ezt követte a
2011. december 31-i hatállyal történő "cégösszevonás"-hoz (Közüzemi Kft. beolvad a
Városgazdálkodási Zrt.-be) szükséges döntések meghozatala.
Egyedi vagyoni ügyek is voltak terítéken (9-10.), az elsőben az ingatlanvásárlási ajánlatot
nem fogadták el képviselőink - így árverésen kerülhet az majd értékesítésre - , míg a
másodiknál bérbeadtak egy közterület-részt.
Az ülés nyilvános része korábbi képviselői kérdésekre, interpellációkra adott válaszok
elfogadásával, majd ilyenek elhangzásával zárult.
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A zárt ülésen először szociális egyedi ügyekben benyújtott fellebbezéseket bírált el a testület.
Második zárt ülési napirendként nem fogadták el képviselőink a Hajdúszoboszlói Hivatásos
Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának (Végh Sándor) szolgálati beosztásából fegyelmi
eljárás keretében történő felfüggesztésére irányult javaslatot.
Hajdúszoboszló, 2011. szeptember 12.
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