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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2016. június 9-én tartott üléséről 

 

 

A csak nyilvános témákat tartalmazó ülés meghívóban szereplő 22 napirendi pontjának 

megtárgyalása 14 órától 17.20 óráig tartott, mert a 12. és 18-as napirend hosszabb vitát 

eredményezett. 

 

Elsőként a Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi, esetünkben a tűzoltóságot 

érintő munkájáról adott beszámolóját fogadták el képviselőink. Következett a tavaly október 

8-án már meghatározott gyógyhely-fejlesztési stratégia megváltozott központi szempontoknak 

megfelelő módosított változatának elfogadása. (Ez szükséges a június 10-én benyújtott 

gyógyhely-fejlesztési pályázatunkhoz, amely az új szabadtéri színpad jelenlegi melletti 

területen történő megépítését és a Szent István park megújítását szolgálja.) Harmadikként az 

egyesített óvoda nyugdíjba vonuló vezetőjének utódaként Nagy Mariannát bízta meg e 

feladattal a testület. 

Az egyedi ügyek körében egy, a könyvtárra vonatkozó fenntartói nyilatkozatról, a Szejdi-

dúlás napjának városi rendezvénnyé nyilvánításáról, két köztemetőben levő sír védetté 

nyilvánításáról, valamint igazgatósági tag delegálásáról született döntés. 

A nyolcadik téma a kistérségi többcélú társulás tavalyi tevékenységéről készült beszámoló 

volt. 

 

A polgármesteri hivatal előterjesztést készített az aktuális pályázatokról, amelyek öt területen 

vannak terítéken. A született határozatban rögzült a benyújtott városközpont-megújítási (zöld 

város), valamint gyógyhely-fejlesztési projekt tartalma és az önkormányzati saját pénzügyi 

forrás mértéke. Emellett döntés született 3 tervezett energetikai pályázat (Aranykapu Óvoda 

korszerűsítését, napelem farm létesítését és szemléletformálást célozva) benyújtására még 

ebben a hónapban. Megtörtént a felhatalmazás a Hajdúszoboszló – Ebes közötti kerékpárút 

megépítésére, valamint a Dózsa Gy. út elejének csomópont-átépítésére és a Nádudvari útig 

egyesített gyalog- és kerékpárút építésére szolgáló két pályázat benyújtására. Emellett a 

képviselők tudomásul vették a „Magyar Szürkék Útja – kulturális tematikus útvonal Hajdú-

Bihar megyében” program keretében már benyújtott pályázat hajdúszoboszlói tartalmát. (Ez a 

program a megyei és hét települési önkormányzat összefogásával konzorciumban készült, 

nálunk múzeumunk Bocskai u. 14. sz. alatti épületének bővítését, részleges felújítását, benne 

hiteles korabeli ékszermásolatokból Bocskai-Thököly fejedelmi kincstár létesítését tervezzük, 

egyebek mellett.)  
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Pályázásról szól a 11-12. számú napirendben született két határozat is. Hazai forrásból 

rendkívüli szociális támogatásra, illetve az adósságkonszolidációban nem részesült 

településeknek szóló újabb kiírásra (útfelújításokra) is pályázik az önkormányzat. 

 

Kormányhivatali jelzés alapján újra kellett alkotni az önkormányzati lakásrendeletet (10. 

számú napirend), valamint az év elején elfogadott környezetvédelmi programot (13. sz.). 

Három helyen újabb kamerák elhelyezése történik, így bővül a térfigyelő rendszer (a Rákóczi 

utcai játszótéren, a Bányász utcai lakótelepen épülő kosárlabda-pályánál, valamint a 

Szilfákalja – Arany J. út kereszteződésében – 14.sz.). A képviselő-testület nem fogadta el a 

15. számmal előterjesztett, önkormányzati tulajdonú szakképző iskolai ingatlanok 

vagyonkezelési szerződésének tartalmára vonatkozó hivatali javaslatot. 

16-19. napirendi számmal tájékoztatók elfogadása zajlott, éves közbeszerzési statisztikai 

összegzésről, közbeszerzési döntésekről, a Kormány központosító törekvéseiről és a testületi 

ülések közötti fontosabb eseményekről.  

 

Az ülés a megszokott rendben kérdések-interpellációk és válaszaik elhangzásával fejeződött 

be. 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2016. június 13. 

 

 

        /:Dr. Vincze Ferenc:/ 
 

 

 

 

 


