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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2012. december 20-án tartott üléséről  

 
 

A nyílt ülésen - egy, a meghívóban nem szereplő képviselői indítvánnyal együtt - 18 napirend 

megtárgyalására került sor. (A zárt ülésrészen pedig egy szociális egyedi ügyben benyújtott 

fellebbezést bíráltak el.) 

 

Elsőként megalapították a "Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központ"-ot intézményként, 

amely 2013. január 1-től az állami fenntartásba kerülő egységek (gimnázium, kollégium, 

pedagógiai szakszolgálat, művészetoktatási intézmény és az általános iskolák) épületeinek 

működtetését végzi. Másodikként - 12 pályázó közül -  kinevezték ezen intézmény vezetőjét 

öt éves időszakra, Lukács Sándor, a polgármesteri hivatal jelenlegi oktatási referense 

személyében. A harmadik napirend ugyancsak az állami átalakításokhoz kapcsolódott, a 

január 1-el önkormányzati fenntartásba kerülő Bocskai István Múzeum intézményének 

megalapításával.  

A negyedik döntéssel a testület a helyi, menetrend szerinti közösségi közlekedésre 2013. 

december 31-ig szóló szerződést kötött a Hajdú Volán Zrt.-vel. A szerződés 3 járat (1, 1/A, 

2.számú) ésszerűsítéssel történő megtartását szolgálja, költséghatékonyan, az idén a cégnek 

fizetett önkormányzati támogatás (7,4 millió forint) mértékének megtartásával. 

 

A következő előterjesztés-csomaggal a jövő évi közszolgáltatási díjakat állapították meg a 

képviselők, infláció-körüli (4-5%-os) emeléssel (közterület-használat, szilárd- és állati 

hulladék kezelés, temetkezési, valamint a 7., 9. sz. napirenddel a gyermekintézményi-étkezési 

díjak). 

 

A 6.sz. téma keretében hozott döntéssel elfogadták az üzemeltető Vg. Zrt. beszámolóját a 

köztemető fenntartásáról, míg a 8. sorszámú előterjesztésekkel költségvetési pót-

előirányzatokat biztosítottak négy önkormányzati intézménynek. Ezt követően módosították 

az idei - változatlanul hitelmentes - önkormányzati költségvetést, majd meghatározták a 

rövidesen készülő 2013. évi költségvetés koncepcióját  (10.-11.). Egy társasházi 

szennyvízvezeték-építéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadását követően 

elfogadták a képviselő-testület 2013. évi munkatervét, meghatározva a havonkénti ülések 

előre tervezhető napirendi pontjait. 15.-ként a Járóbeteg-Ellátó Centrum felújításából 

megmaradt pályázati támogatásból az intézménynek fedezetet biztosítottak az előírt minimum 

feltételek teljesítéséhez (bútorzat, internet-elérés). A 16. sorszámú előterjesztések három 

önkormányzati rendelet módosítását eredményezték. Megállapították a talajterhelési díjtól 

mentesség feltételeit, majd a szociális ellátásokról szóló helyi rendeletben érvényesítették a 

járási hivatalok létrehozatalával szükséges változtatásokat (egyes ellátási formák oda 

kerülnek). Az Alkotmánybíróság november 12-i döntése miatt az önkormányzatoknak 
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országszerte hatályon kívül kellett helyezniük a tiltott, közösségellenes magatartásokat 

szabályozó rendeleteiket, ez most nálunk is megtörtént. 

 

Az ülés nyílt része a polgármester fontosabb eseményekről adott tájékoztatójával, majd 

közvilágítási költségcsökkentési képviselői indítvány elfogadásával zárult. 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2012. december 27. 

 

         

       /:Dr. Vincze Ferenc:/ 

 

 

 
 

 

 

 

 


