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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2014. április 24-i üléséről  

 
A megtárgyalni javasolt napirendek közül kettőt - a 9. és a 17. sorszámút - előterjesztője a 

bizottsági tárgyalások alapján további előkészítés céljából visszavont, így az ülésen 20 

napirendi pont megtárgyalására került sor. Elsőként a Hajdú Volán tavaly városunk területén 

végzett, menetrend szerinti helyi személyszállításáról adott beszámolóját fogadták el 

képviselőink.  

 

Évek óta ebben a hónapban megszokott módon a három önkormányzati - többségi - tulajdonú 

gazdasági társaság közgyűlésére felkészülés volt a második téma:  

 

  - Hungarospa Zrt.  

  - Városgazdálkodási Zrt.  

  - Turisztikai (TDM) Kft.  

 

A képviselő-testület mindhárom cég 2013. évi munkájáról adott beszámolóját dicsérettel 

fogadta el, mert az eredményes volt, folytatódott a fejlődés. Idei évre készített üzleti terveik is 

egyetértésre találtak, mivel szolgálják a társaságok és a város terveinek megvalósítását.  

 

Ugyancsak áprilisban megszokott napirend volt az önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

végrehajtásáról készült beszámoló. Ez is egyöntetű támogatást kapott, hisz tavaly is 

célirányos, költséghatékony gazdálkodás folyt, jelentős fejlesztések zajlottak, mindezek hitel 

felvétele nélkül (4. sz. napirendi pont). A harmadik téma a tavaly végzett belső ellenőrzési 

tevékenység végrehajtásáról adott jelentés volt. Következett 7 egyedi ügyben tett előterjesztés 

tárgyalása és elfogadása. Közülük kiemelhető a város 8 egyéni önkormányzati képviselői 

választókerületében idén elvégzendő felújítási munkák meghatározása (5.sz.), valamint a 

Norvég Alap kiírására benyújtandó pályázat (7.sz.). Utóbbival a református templom átfogó 

felújítására igyekszik pénzt szerezni az egyházközség, míg az önkormányzat Bocskai István 

fejedelem törököktől kapott koronájának másolatát kívánja támogatásból elkészíteni és a 

templomban elhelyezni. A 11-12. számú javaslat elfogadásával két felnőtt háziorvosi körzetbe 

kerülhet fiatal doktornő.  

 

Önkormányzati rendeletek szerepeltek terítéken ezt követően; a szociális alapellátásokról 

egységesített, a társulás keretében Hajdúszovátra és Nagyhegyesre is kiterjedő szabályozás 

született, majd módosult a fürdő körüli parkban működő árusokra vonatkozó joganyag. Régi 

vitatéma az állami szervek és az önkormányzat között a város főútjának üzemeltetése, 

kapcsolódó útszakaszokkal együtt, amelyekre forgalomszámlálás történik, szakértői felkérés 

alapján. Az utcabútorok telepítésére is hozott határozatot a képviselő-testület, majd a nyertes 

belvizes pályázat két utcára vonatkozó tartalmát csökkentette, ezután pedig meghosszabbította 

a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete tavalyi működési támogatásának visszafizetési 

határidejét.  



Az ülés most is a két ülés között történt fontosabb eseményekről adott polgármesteri 

tájékoztatóval, interpellációkra adott válaszokkal, kérdések, interpellációk és válaszaik 

elhangzásával zárult.  

 

 

Hajdúszoboszló, 2014. április 29.  
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