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A 14.00 órától 16.30 óráig tartott ülés nyilvános részén a képviselık 15 napirendet tárgyaltak 
meg (a zárt részen egy szociális ügyben benyújtott fellebbezést bíráltak el). Ismét fıszerepet 
kaptak a pályázatokkal kapcsolatos témák. Elsıként egyhangúlag elfogadták az önkormányzat 
költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira  vonatkozó, az eredményes gyakorlatot 
rögzítı pályázati szabályzatát. A második napirend keretében elıször döntöttek a 
városközpont – rehabilitációs pályázat újra benyújtásáról. Ez az elsı fordulós projekt a 
mővelıdési központ felújítását és bıvítését, a Bocskai Filmszínház és Kertmozi 
korszerősítésével többfunkcióssá tételét, valamint a közterek (Halasi-Fekete Péter tér, 
mozicsarnok, Hısök tere városháza felıli része, a Kígyó utca eleje – Profi melletti 
parkolórész, valamint a templomerıdfal – beleértve az I. világháborús emlékmő és a Gönczy 
Pál szobor-) megújítását célozza közel 1 milliárd forint támogatási igénnyel, több mint 230 
millió forint önerıvel. A második döntés az önkormányzat IKeR-elektronikus rendszere 
továbbfejlesztésével a régió településeinek közigazgatási informatikai szolgáltatója kiírásra 
történı pályázatbenyújtásra irányult, 1,5 milliárd forint támogatás elnyerését célozva, kb. 50 
millió forint saját résszel. Harmadikként a testület – a nyertes elsı fordulós projekt alapján – 
támogatta második fordulós pályázat készítését INTERREG-kiírásra, a romániai Körösrév 
(Vadu Crisului) Önkormányzatával közösen. Ezzel kb. 40 millió forint turisztikai beruházási 
célú támogatás nyerhetı el városunkra, mindössze 5% önerı biztosításával. A 11. 
napirendben a kabai cukorgyár megszüntetése kapcsán meghirdetett Nemzeti Diverzifikációs 
Programra két pályázat benyújtásáról született döntés. Az egyik a Szilfákalja 16. sz. alatti 
játszótér korszerősítését szolgálja több mint 14 millió forintból, a másik pedig a Szent István 
park felújítását közel 58 millió forintból. E pályázathoz önerıt nem, csak az ÁFA-t kell 
fizetnie az önkormányzatnak. Kiosztott elıterjesztés alapján – 12. témaként – a Hıgyes Endre 
Gimnázium pályázati támogatásból zajló felújításának pótlólagos munkálataira biztosított 
10%-os további önerı-részt a képviselı-testület. 
 
 
Szintén fontos témaként – 4. napirend – elfogadást nyert az önkormányzat 2010. évi 
közfoglalkoztatási terve, amely az ’”Út a munkához” program sikeres folytatásának alapja. 
Dokumentumok módosítása is terítéken volt, a tavalyi költségvetési rendelet (3), a kistérségi 
társulási megállapodás (5.), általános iskolai alapító okirat (7), valamint helyi adórendelet 
(kiosztott 13.-ként) esetében. Határozat született a tanulók számának csökkenése 
következtében szükséges pedagógus létszámcsökkentésrıl (6), intézményi költségvetési 
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pótelıirányzatról (8.). A vagyoni ügyek keretében a képviselı-testület pályázatot ír ki a volt 
„Soproni temetı” felszámolására, az ingatlan értékesítésére (9.). A József A. úti korábbi 
TIGÁZ-telek új tulajdonosának azon levı vízelvezetı árok lefedésére irányuló kérelmét a 
képviselık jelenleg nem támogatják (10.). 
 
Az ülés a szokásos módon tájékoztató (14.),valamint a decemberben tartott 
közmeghallgatáson felvetettekre adott válaszok (15.) tudomásulvételével, majd kérdések és 
válaszok elhangzásával zárult. 
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