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Az ülés meghívójával 25 napirendi pont anyaga lett kiküldve, mindegyik nyilvános ülésen 

történő tárgyalásra. A 6. számú - bizottsági döntés miatt - okafogyottá vált, míg a 18.-19. 

számút további előkészítés érdekében előterjesztője visszavonta. Napirendre felvettek egy 

sürgősségi, a Szép Ernő Kollégium igazgatói pályázatának véleményezésére irányuló 

előterjesztést (amelynél a pályázó végül nem kapta meg a szükséges szavazatszámot). 

 

Az első napirendi csokor az önkormányzati közszolgáltatásokat érintette. A testület 

meghosszabbította a pszichiátriai betegek nappali ellátására szolgáló szerződését az ezzel 

foglalkozó nem önkormányzati szolgáltatóval, majd elfogadta 2014. évi belső ellenőrzési 

tervét. Harmadikként egyes intézmények alapító okiratát módosította, majd véleményezte a 

megyei kormányhivatal által tervezett általános iskolai körzethatárokat, következőként pedig 

elfogadta a Városgazdálkodási Zrt. non profit társaságként tovább működésre vonatkozó 

szabályozást. 

 

A 7. napirendi pontban a Leier Hungária Kft. által tervezett munkahelyteremtő, 

betonelemeket gyártó csarnok megépíthetősége érdekében módosításra került a település-

rendezési terv. Ugyancsak a helyi építési szabályokkal összefüggésben a 11. napirendi 

pontban megalkották az ilyen tervek előkészítésének egyeztetésére vonatkozó partnerségi 

szabályzatot. 8. sorszámmal a helyi adókat tartalmazó önkormányzati rendeletben újabb 

kedvezményeket, mentességeket biztosítottak. Törvényi változások indokolták a szociális 

helyi rendeletek korrekcióját, konkrétan a 2014. január 1-től bevezetésre kerülő 

önkormányzati segély. Szintén jogszabályi változásokat érvényesít a 10. számmal elvégzett 

önkormányzati rendeletmódosítás. 12.-13. szám alatt vízi közmű szolgáltató társulási 

megállapodás aktualizálása, illetve gazdálkodási feladat-ellátásra vonatkozó ilyen 

dokumentum jóváhagyása történt meg, 16. számmal pedig a polgárőrséggel kötendő 

megállapodás szövegét hagyták jóvá képviselőink. A 14. számú előterjesztés elfogadásával a 

testület az oktatói-nevelési intézmények által kínált étkezés nyersanyagnormáit és térítési 

díjait emelte meg 3-5%-al, a jövő évtől. Az augusztusi jégverés jelentős kárt okozott a Kösely 

Zrt.-nek is, ezért kérelmére 1 millió forintos támogatást kapott a pala veszélyes hulladék 

ártalmatlanításának költségeihez. A 17. napirendi pontban vízi közmű létesítéséhez szolgalmi 

jogot kapott önkormányzati ingatlanra a pályázati támogatással a Böszörményi úton szállodát 

építő kft. 20. témaként a képviselő-testület egyetértett a helyi menetrend szerinti közösségi 

autóbusz közlekedési közszolgáltatás végzésére szerződés megkötésével 2018. december 31.-

ig az egyetlen pályázó Hajdú Volán Zrt.-vel. Következett az egyes választókerületi felújítások 

többletköltségének finanszírozása, majd a 2014. évi testületi munkaterv meghatározása. Az 

ülés a szokásos módon tájékoztatókkal (közbeszerzési döntésekről, két ülés között 

történtekről) és interpellációra adott  válasz elfogadásával zárult. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2013. december 30. 
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