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Az új testület első munka ülésének nyilvános részén 21, míg a zárt ülésen egy napirendi 

pontot tárgyalt. (A zárt ülésrészen a Szép Ernő utcán levő, TIGÁZ tulajdonában álló két 

teniszpálya vételáráról döntött, mivel azok a környezetében tervezett sportlétesítmény-

fejlesztéshez szükségesek.) 

Az ülés kezdetén a lemondás folytán listáról újonnan bekerült önkormányzati képviselő,illetve 

két bizottsági nem képviselő tag eskütétele történt meg, majd az új képviselőt bizottságok 

tagjává választották.  

A személyi ügyek folytatásaként megbízták a városi bölcsőde új vezetőjét, ezt követően pedig 

a 3 önkormányzati gazdasági társaság (Hungarospa, illetve Városgazdálkodási Zrt., valamint 

Turisztikai Kft.) felügyelő bizottságainak tagjait. 

Az ötödik napirend keretében képviselőink - a www.hajduszoboszlo.eu önkormányzati 

közigazgatási portálon történő elhelyezéssel - közösségi vitára bocsátották Hajdúszoboszló 

aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégiáját. (A véleményeket, javaslatokat 2015. január 

31-ig várjuk hozzá.) 

Következett az idei évi költségvetés módosítása, majd a felülvizsgált önkormányzati 

szervezeti és működési szabályzat újraalkotása. Nyolcadik témaként a képviselő-testület 

megbízta a jegyzőt a három önkormányzati gazdasági társaság pénzügyi, gazdasági 

helyzetének felülvizsgálatával, kilencedikként pedig a városban is elszaporodott gazdátlan 

galambokra vonatkozó intézkedési lehetőségek megvizsgálásával. A 10-16. számú napirendi 

pontok előterjesztései egyedi ügyekben hozandó döntésekre irányultak. A testület tulajdonosi 

hozzájárulását adta és a beruházáshoz szükséges 30%-os önrészt is biztosította a Bocskai 

Sporttelep öltözőépületének emeletráépítéssel tervezett bővítéséhez, korszerűsítéséhez. 

Ugyancsak hozzájárultak egy alig több mint 200 m
2
 önkormányzati tulajdonú külterületi 

útrész M35 autópálya továbbépítéséhez szükséges kisajátításához, majd a Szabó László zug 7. 

sz. alatti ingatlant felvették az árverésen értékesítendő listára. A 12. számú előterjesztést is 

elfogadták, amelynek értelmében az önkormányzati vagyon biztosításának pályáztatására a 

jövő évben kerül sor. A 4. sz. főút elkerülő szakaszával párhuzamos földutakat az 

önkormányzat nem kívánja tulajdonába venni a Magyar Államtól. Tervezési szakaszban van 

az állami beruházásban zajló vasút-korszerűsítés, amelynek kapcsán az önkormányzat saját 

forrásból megtervezteti az aluljárót követő egy további szakaszra a gyalog- és kerékpárutat. A 

vasútállomás előtti, állami tulajdonú terület kátyúzását az állam helyett – aki talán éppen a 

tervezett vasút-korszerűsítés miatt ezt nem kívánja megcsinálni - az önkormányzat elvégzi 

saját pénzéből, a 15. számú napirendben született határozatnak megfelelően.  
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A képviselő-testület következő döntésével módosította - a bekövetkezett jogszabályi 

változásokat érvényesítve - helyi adórendeletét. (2015. évre vonatkozóan új adónemet nem 

vezetett be, az eddigi adókat sem emelte.) Az új önkormányzati ciklusra módosításra került az 

önkormányzat beszerzési és közbeszerzési szabályzata. A 19. napirend keretében a képviselők 

a polgármester előterjesztését elfogadva állást foglaltak arról, hogy 2015. február 1-től (a 

június-július-augusztus hónap és néhány turisztikai városterület kivételével) a hajdúszoboszlói 

lakosok parkolási díjat ne fizessenek. (Az ehhez szükséges részletes előterjesztés a testület 

januári ülésére kerül.) Az utolsó két napirend során - energia-beszerzéssel - kiegészült az idei 

közbeszerzési terv, majd tájékoztatót vettek tudomásul három közbeszerzési döntésről.  

 

 

Hajdúszoboszló, 2014. december 3. 

         

 

        /:Dr. Vincze Ferenc:/  
 


