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TÁJÉKOZTATÓ 
a képviselı-testület 2010. február 25-i ülésérıl 

 
 

Az ülés nyílt részén 21, a zárt ülésen 3 napirendet tárgyaltak meg. 
A legfontosabb – 7. – napirend a 2010. évi költségvetés elfogadása volt. Az állami 
költségvetési támogatás összege az idegenforgalmi adó minden forintjához korábban adott 2.-
Ft-os kiegészítés 1.-Ft-ra csökkentése miatt önmagában közel 300 millió, az egyéb 
megszorításokkal további több mint 100 millió forinttal csökkent. Az évek óta idıben megtett 
takarékossági intézkedéseknek és fegyelmezett gazdálkodásnak, valamint a pályázati 
lehetıségek nagymértékő kihasználásának eredményeként városunkban az önkormányzati 
mőködés jó feltételei biztosítottak, idén is jelentıs fejlesztések valósulnak meg, várhatóan 
továbbra is hitel tényleges felvétele nélkül. 
A költségvetés mérlege – 1.sz. melléklet – alapján a tervezett összes bevétel és kiadás 
9.375.273.000 Ft (2009-ben 6.280.065.000 Ft volt tervezve). A mőködési kiadások 
4.879.193.000 Ft-ot tesznek ki, a tavalyi 4.747.806.000 Ft-al szemben. Az összes tervezett 
felhatalmazási kiadás 4.496.080.000 Ft, 2009-ben ez 1.532.259.000 Ft volt. Kiemelkedıen 
magas a beruházások összege, a 3.380.609.000 Ft több mint duplája az elızı évinek. Ez 
köszönhetı a sok nyertes önkormányzati pályázatnak, amelybıl ebben a 2007-tıl számított 
ciklusban eddig 61 lett benyújtva, közülük elbíráltak 55-öt, nyert 36 (az elbíráltak 65,45 %-a). 
A nyertes, most megvalósuló pályázati projektek közül kiemelkedik a szennyvíztisztító telep 
és csatornahálózat-építés III., befejezı üteme, az intézményfelújítások (gimnázium, 
rendelıintézet, bölcsıde), az útfelújítások (József A., Törökdomb, Ádám u. vége, Bocskai-
Hıgyes útszakasz). A belterületi csapadékvíz-elvezetı rendszer bıvítésére is nyújtott be  
önkormányzatunk még el nem bírált pályázatot, de ettıl függetlenül is tartalmaz a 
költségvetés több mint 65 millió Ft-ot a legszükségesebb munkálatok elvégzésére. Ugyanígy 
az útépítésekre, útfelújításokra is van saját fedezet, a pályázatokon túl (pl. Gábor Á., Tokay, 
Tölgyfa és egyéb utcák útszınyegezésére, további gyalogátkelıhelyek létesítésére, járdákra). 
 
(A kistérségi többcélú társulás által Hajdúszoboszló-Nagyhegyes közötti kerékpárút 
kiépítésére benyújtott pályázat is elnyerte a kért 296.327.759 Ft támogatást, önerejét a két 
település az útszakasznak megfelelıen megosztva biztosítja.) 
 
A további témák keretében háziorvosi szerzıdésrıl (1.), menetrend szerinti autóbuszjáratok 
ésszerősítésérıl (2.), intézményekkel kapcsolatos kérdésekrıl (3, 4, 6/a, 10), civil 
szervezetekkel kapcsolatos elıterjesztésekrıl (5, 11), valamint egyedi vagyoni ügyekrıl (8) 
döntött a testület. Sor került a 2009. évi költségvetés módosítására (6/b), kommunális szilárd 
hulladéklerakó üzemeltetési szerzıdésének módosítására (13), segélykérı készülék 
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felállítására (14) is. A 12. napirend keretében két, közterületekre vonatkozó önkormányzati 
rendelet megalkotására illetve módosítására. A tájékoztatók sorában (15-19.) az Állami 
Számvevıszék energiagazdálkodási-racionalizálási vizsgálatának eredménye emelhetı ki, 
amely kisebb hiányosságok rögzítése mellett eredményesnek minısítette az önkormányzat 
ezen tevékenységét. 
 
Az ülés nyílt része interpellációkra adott válasz elfogadásával, kérdések, interpellációk és 
válaszaik elhangzásával zárult.  
 
A zárt ülésen egyes önkormányzati közalkalmazottaknak címeket adományozott a testület, 
majd megválasztotta a szavazatszámláló bizottságokat az országgyőlési választásra, végül egy 
tanuló tehetséggondozó programban részvételének támogatásáról döntöttek. 
 
 
 
 
Hajdúszoboszló, 2010. március 1. 
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