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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2013. június 27-i üléséről 

 

 

Az eredetileg egy héttel későbbre tervezett ülést több, június 30-ig döntést 

igénylő tárgy miatt kellett előre hozni. 

Az ülés nyilvános részén - a napirendre felvett 2 képviselői indítvánnyal, 

valamint 2 hivatali sürgősségi előterjesztéssel együtt - 24 napirendet tárgyalt 

meg a testület. A nyilvánost követő zárt ülésen pedig önkormányzati 

kitüntetések adományozásáról döntött, amelyek átadására a város napján, 

szeptember 2-án kerül sor. 

 

A kezdeti napirendi csokor  személyi ügyekre vonatkozó előterjesztéseket takar. 

Elsőként a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői feladatainak ellátására 

pályázaton jelentkezett egyetlen pályázót - a szakmai bizottságok egyező 

véleménye alapján - nem bízták meg az intézmény vezetésével, ezért új pályázat 

kiírásáról döntöttek, amelynek elbírálásáig a helyettes látja el a vezetői 

feladatokat. Az állami fenntartásba került oktatási intézmények magasabb 

vezetői állására jelentkezett pályázókat a képviselő-testület az alábbiak szerint 

véleményezte (az intézményvezetőket az oktatásért felelős miniszter bízza meg): 

 a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola esetében a kettőből egyik 

pályázó megbízását sem támogatja; 

 a Pávai-Vajna Ferenc Általános Iskola 3 pályázója közül az egyik 

megbízását támogatja; 

 a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola egyetlen pályázóját 

támogatja. 

 

Az 5. napirendben a Városi Bölcsőde -  nyugdíjba vonuló jelenlegi vezetője 

tevékenységét honorálva - magasabb vezetői álláshelyére pályázat kiírásáról 

született egyhangú döntés. Következőként elfogadták a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot, amely július 1.-től a pályázatok benyújthatóságának feltétele. A 7-

10. napirendi sorszámokkal önkormányzati rendeletek módosításai történtek 

meg, érvényesítve a szükséges változtatásokat, a lakosságnak kedvező módon. 

(Pl. lehetőség nyílt a moziból kialakított, a városházi teremnél nagyobb Bocskai 

Rendezvényközpontban is házasságkötések tartására, az újonnan kialakított 
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ingatlanoknál a szennyvízcsatorna-hálózatra rákötésre, "fatelepítési alap" is 

létrejött). Az önkormányzat alapító taggá vált a 7 "öreg" hajdúváros 

(Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Hajdúnánás, Polgár és 

Vámospércs rajtunk kívül) által megalakítandó "Hajdúvárosok Hagyományőrző 

és Érdekképviseleti Szövetsége"-ben (11. számú napirend). Sor került a sok 

település tagságával működő víziközmű társulás megállapodásának nem érdemi 

módosítására (12 sz.), majd a "hungarikumokra" vonatkozó szabályozás alapján 

nemleges döntés született a helyi értéktár létrehozására vonatkozóan. A 14. 

számú javaslattal egyetértett a testület, így az idegenforgalmi adót 2014.-ben 

nem kívánja emelni. A Victoria Hotel-Hajdú-kemping előtti - a Debreceni 

útféltől a Sport utcáig terjedő - utcarészt "Kemping" utcának nevezték el (15 

sz.). Egyedi vagyoni ügyben született döntés, majd a főtérrészek és a Halasi-tér 

felújításával keletkezett újrahasznosítható bontott anyagok sorsát úgy rendezték, 

hogy azokat elsődlegesen közterületeken, másodlagosan az intézmények 

telephelyein kell felhasználni. Ezt követően kerültek sorra a hivatali sürgősségi -

meghívóban nem szereplő - előterjesztések (szakképzési társulás megszüntetése 

törvényi kötelezettség alapján, illetve külterületi csatorna-híd korlátjának 

pótlása), majd a képviselők indítványai (egyikük sem kapott minősített 

többséget, így nem lettek elfogadva). Végül a korábbi interpellációkra adott 

hivatali válaszok elfogadása történt meg. 
 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2013. június 28. 
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