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Az ülésen - a 3 később kiküldött sürgősségivel együtt - 12 előterjesztés megvitatására került 

sor. 

Elsőként, a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a helyi tömegközlekedést biztosító Hajdú 

Volán Zrt. adott tájékoztatást a közszolgáltatás III. negyedévi működéséről. Következett az 

egészségügyi alap- és szakellátás helyzetének értékelése, a Járóbeteg-Ellátó Centrum igazgató 

főorvosa, az ellátott területek orvosi vezetői (gyermekorvosok, háziorvosok, fogorvosok), a 

városi védőnő, valamint a járási tiszti főorvos anyagai alapján. Harmadik témaként a városi 

bölcsőde nyugdíjba vonult vezetőjének álláshelyére kiírt pályázat eredménye került terítékre. 

Itt a 3 pályázó közül egyik sem kapta meg - a jelenlevő 9 képviselő közül - a szükséges, 7 

igen szavazatos minősített többséget, ezért a magasabb vezetői állásra újra kiírták a 

pályázatot. 

 

Költségvetéssel kapcsolatos három előterjesztés tárgyalásával folytatódott az ülés. A 2013. 

évi költségvetési rendeletet módosították a képviselők, majd az idei önkormányzati 

költségvetés három negyedéves teljesítését értékelték. A változatlanul eredményes, 

hitelmentes gazdálkodást jelzi, hogy időarányosan a tervezett bevételek túlteljesültek (88,3%-

ra), a kiadások a tervezett szint alattiak (60,85%), a beruházások, fejlesztések pedig ütemesen 

zajlanak. A törvényi rendelkezéseknek megfelelően az önkormányzatoknak meg kell 

határozniuk a következő évi költségvetésük koncepcióját. A testület által most elfogadott 

dokumentum számba veszi az állami költségvetési tervezet által indukált gazdálkodási 

feltételeket, a várható bevételeket és a kalkulálható kiadásokat. Szerepel benne valamennyi 

terület, ágazat működési igénye, valamint a szükséges beruházásokra vonatkozó javaslatok. 

A 7. napirendi pontban született döntés egy önkormányzati külterületi öntöző-csatorna 

térítésmentesen az állam tulajdonába adását célozza. Következő, 5 igen szavazattal hozott 

határozatával a képviselő-testület - hosszas vita után - felhatalmazta a polgármestert, hogy 

Magyarország Kormányánál kezdeményezze a jogszabályok olyan jellegű változtatását, 

amely érdemi "kárpótlást" nyújt az adóssággal nem rendelkező önkormányzatok részére. (Ez 

a polgármesteri javaslat az önkormányzatok teljes felhalmozott adósságának kormány általi 

átvállalása kapcsán lett előterjesztve.) 

 

A legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről adott polgármesteri tájékoztató 

tudomásul vételét követően kerültek sorra a sürgősségi előterjesztések. Ezek alapján 

képviselőink bérleti jogot biztosítottak egy hajdúszoboszlói cégnek kihasználatlan 

önkormányzati területre, majd hozzájárultak a karácsonyi időszakban a Szent István parkban 

kettős kereszt felállításához a Jobbik városi szervezete által, illetve a téli krízis időszakban 

egy erre alkalmas egyesülettel megállapodást kötnek a hajléktalanok ideiglenes elhelyezésére, 

amikor a hőmérséklet -10 
o
C alá esik. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2013. november 18. 
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