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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2014. december 18-án tartott üléséről 

 

 

A szokásos mennyiségű 21 napirendi pont megtárgyalását szolgáló ülésen átfogó témaként 

elsőként az önkormányzat bérlakás-gazdálkodási koncepciója került terítékre. A képviselők 

által egyhangúlag elfogadott határozat az országos társadalmi problémákkal terhelt területen a 

helyzet javítását célozza, a bérlakás állomány növelése nélkül, az önkormányzat lehetőségei 

szerint. Másodikként a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása következett, míg a 19. 

sorszámú javaslat alapján megszületett a képviselő-testület 2015. évi munkaterve is.  

Alpolgármesterünk két előkészítő anyagot terjesztett be jóváhagyásra (5.-6. szám alatt). Az 

első a hajdúszoboszlói városkártya bevezetésére irányuló tanulmány elkészítésére, míg a 

második geotermikus energiahasznosítási és közműrendszer kiépítésének eltervezésére 

irányul, a testület mindkettőt elfogadta. A geotermikus eredetű gyógy- és termálvíz készletünk 

elvileg lehetővé teszi a földgáz kiváltását a közintézményekben, a geotermikus erőmű 

létesítését tervező befektető azonban az eltelt 5 év alatt érdemi lépést sajnos nem tett. Ezért 

most e területre is megvalósíthatósági tanulmány készül, emellett feltérképeződik a 

közvilágítás LED-es korszerűsítésének lehetősége is.  

Az átfogó témákba illeszkedik a közterület használat jövő évi díjtételeinek meghatározása 

(16. szám alatt). Az egyedi ügyekben született döntések az általános iskolai körzethatárok 

véleményezésével kezdődtek (3. sz.), a városi televízió vezetői állásának pályáztatására 

vonatkozó nemleges döntéssel (4. sz.) folytatódtak.  

7.-8. sorszámmal meghatározták az intézményekben az étkezés következő évi térítési díjait, 

illetve a diétás étrend változatlan biztosítását. A vagyonnal kapcsolatos előterjesztések - a 9. 

sorszámút további előkészítésre visszavonták - sorát ingatlan haszonkölcsönbe adása nyitotta 

(10. sz.), majd a testület hozzájárult a Szép Ernő utca 16. sz. alatti pavilon-épület Papp László 

Bokszakadémia általi további használatához, felújításához.  

Az önkormányzat tulajdonában levő termőföldeket ismét meghirdetik haszonbérbe vételre, 

licitáláson, a 12. sorszám alatt született döntéssel. A következő napirend eredményeként a 

testület tulajdonosi hozzájárulást adott az állam által végzendő vasút korszerűsítés 

csomópont-építéséhez a Szováti úton, majd a Surányi utcai csatorna felújításával megnövelte 

a csapadékvíz-elvezetésre elnyert pályázat műszaki tartalmát, felhasználandó a keletkezett 

megtakarítást.  

A 15. napirendi számmal tett előterjesztés a városi kommunális hulladék nádudvari helyett a 

debreceni lerakóra szállítását javasolta, amelyet a testület elfogadott. Az ülés záró részében 

külterületi közvilágítás-bővítésről, kiegészítő forgalomirányító jelzőlámpa felszereléséről, 

valamint a helyi roma nemzetiségi önkormányzattal együttműködési megállapodás 

megkötéséről döntöttek a képviselők. Az ülés interpellációra adott válasz elfogadásával, 

kérdések és válaszok elhangzásával, majd általános közmeghallgatással fejeződött be.  
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