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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2016. július 7-i üléséről 

 

 

Minden júliusi ülés visszatérő témája a városi kitüntetések adományozása, amelyről a törvény 

szerint zárt ülésen kell dönteni. Ez most is így történt, amely ülésrészen egy lakásügyben is 

határoztak képviselőink. 

 

Az ülés nyilvános részének első napirendi pontja a strandfürdő fejlesztési programtervezete 

volt. Ez a tó utáni északi részen egy exkluzív strandterület kialakítását célozza, amely 

elképzeléssel a testület egyetértett, így indulhat a tervek elkészítése. 

Következett az önkormányzat és a járási hivatal között hatályos helyiség-megállapodás 

felülvizsgálata alapján a bekövetkezett változások érvényesítése, a jelzett módosítással a 

képviselők egyetértettek. A május 26-i ülésen elfogadott új Helyi Építési Szabályzatnak 

megfelelően önkormányzati rendeletet alkotott 7, közösségi fejlesztési célra később szükséges 

üdülőterületi üres telekre építési tilalom elrendeléséről. Régi kérés teljesült a Kocsis Pál utca 

folytatásában levő telkek belterületbe vonásával (4. sz. napirendi pont). A következő két 

döntés a bölcsőde érdekképviseleti fóruma működési szabályainak elfogadását, majd a 

költségvetési intézmények gazdálkodási munkamegosztási megállapodása jóváhagyását 

eredményezte.  

 

Vagyoni ügyek kerültek sorra a 7-8-9. számi napirendi pontokban. Értékesítésre került 

cserével egy Gábor Áron utcai ingatlan-rész, majd a testület hozzájárult, hogy a Digi 

Távközlési és Szolgáltató Kft. is antennákat helyezzen el a víztornyon. Vitát eredményezett a 

Hőforrás utca elején levő, korábbi kertészeti ingatlan árverésen történő értékesítésre 

kijelölése, amelyet a képviselők többsége elfogadott. A lehetőséggel most is élni kíván 

önkormányzatunk, ezért a 10. sz. napirendben hozott határozattal a helyi közösségi 

közlekedéshez igényli a kínált állami támogatást. A helyi közösségi közlekedést nyújtó céggel 

együttműködve szeptember 1-től – kísérleti jelleggel – téli autóbusz-menetrendet vezetnek be 

városunkban. 

 

Az ülés menetében pályázatokkal kapcsolatos előterjesztések következtek (12-13-14.sz.). A 

már korábban született döntésnek megfelelően a „Fenntartható közlekedésfejlesztés” 

felhívásra benyújtott kerékpárút (Ebes felé) és főtér sarki csomópont építési projekt elvárt 

szövegű határozatát meghozták képviselőink. Adósságmentes önkormányzatunk e tényt kis 

részben honorálva, már nyert az állami költségvetéstől útépítést szolgáló 200 millió forintot. 

Ezt a pályázati konstrukciót újra megnyitották, amelyre kérelmünket újra benyújtjuk néhány 
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utca (Luther, Major belső kör és Kölcsey, valamint a Keleti u. Árpád-Kossuth közötti 

szakasza) felújítását célozva.  

A református templom megújítását szolgáló eddigi három, egyházzal közös pályázat egyike 

sem nyert sajnos, így a legutóbbi kísérletre az egyházközségnek önerőként biztosított 3 millió 

forintot immár az elkezdődött részleges felújításhoz támogatásként adja a testület. Sürgősségi 

előterjesztésnek megfelelően pályázatot nyújtunk a Nemzeti Sportpark Programra, 4 újabb 

„kondi park” létesítésére a város különböző területein. 

 

A 15. sz. napirendi pontban az idegenforgalmi adó 2017. évi mértéke lett előzetesen eldöntve. 

Ez kis többséggel az előterjesztés szerinti 500.-Ft/fő/vendégéjszaka mértékben fogadódott el. 

 

Az ülés a szokásos módon a két ülés közötti eseményekről adott polgármesteri tájékoztató, 

majd kérdésekre, interpellációkra adott válaszok elfogadásával zárult. 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2016. július 11. 
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