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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2015. december 17-én tartott üléséről 

 

 

Az ülés nyílt részére tervezett, a meghívóban szereplő 24 napirendi pontból kettő 

megtárgyalására nem került sor. A 2. sorszámú, turisztikai desztinációs menedzsment 

szervezetünk (GINOP-kiírásra) tervezett pályázata a bizottsági tárgyalások alapján további 

előkészítést igényel, míg a 15. témában a döntés bizottsági ülésen megtörtént. 

 

Elsőként a jövő évi belső ellenőrzési tervet hagyták jóvá képviselőink, majd az önkormányzat 

két cégénél (Hungarospa, illetve Városgazdálkodási Zrt.) rövidesen lejáró vezérigazgatói 

tisztségek betöltésére pályázat kiírásáról döntöttek. Harmadikként pedig elfogadták a 2013-

ban született Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgált anyagát, amely az önkormányzat 

által benyújtani tervezett pályázatokhoz is szükséges. 

 

Mondható, hogy az ülés fő napirendje a 2016. évi önkormányzati költségvetés meghatározása 

volt. A polgármesteri javaslat még nem tartalmazza a január elején ismertté váló állami 

normatív támogatások összegét. Specialitása az is, hogy az elfogadott költségvetés több mint 

330 millió forint fejlesztési pályázati céltartalékot tartalmaz, amely a készítendő európai, 

uniós pályázatok önerejének biztosítását teszi majd lehetővé. A beruházási összeg éppen a 

még ki sem írt, illetve készülő pályázatok miatt kisebb az elmúlt években megszokottnál, 

azzal, hogy az önkormányzat hitelmentességéért az államtól megszerzett 200 millió forint (35 

millió forint saját pénzzel megtoldva) korábbi döntés alapján útépítési, felújítási célokra 

szolgál. A költségvetés első táblázatában levő összesített előirányzatok több mint 5 milliárd 

forint bevétellel és kiadással számolnak. Az elfogadott költségvetés a város működtetését, a 

közszolgáltatások nyújtását, az önkormányzati vagyon növelését a megszokott jó színvonalon 

képes biztosítani.  

 

A testület módosította az idei költségvetést is, majd elfogadta a polgármester előterjesztését a 

nemrég meghatározott gyógyhely-fejlesztési stratégia alapján a fürdő környezetében pályázati 

források segítségével elvégzendő beruházásokra, felújításokra. Képviselőink következő 

döntésükkel eggyel növelték a köztemetőben az önkormányzat által védett sírok számát, majd 

véleményezni nem kívánták az állami szerv által alakítandó általános iskolai körzethatárokat.  

Következett a városi kulturális központ megújított szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyása, illetve magasabb összegű vételi ajánlat megtétele a TIGÁZ-nak a tulajdonában 

levő Bartók-telepi sportpályára.  
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Új önkormányzati rendeleteket is alkotott a testület. Ilyen az önkormányzati lakások és 

helyiségek bérletéről szóló, amely 3 korábbi, elavult jogszabályt vált fel, a jogi lehetőségeket 

jobban kihasználva helyezi új alapra a lakásgazdálkodást. A 16. sorszámmal szerepel a 

meghívóban, a helyi adózásra vonatkozó két rendelet, a második az állami adózással azonosan 

lehetővé teszi az adókötelezettségek elektronikus rendszerrel történő teljesítését. A következő 

rendelet módosítja, pontosítja a közösségi együttélés szabályait.  

 

Újabb egyedi döntésekkel módosult az iskola-fogorvosok ellátási területe, a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés, eggyel nő a térfigyelő kamerák száma 

(immár 21-re), jóváhagyták a kistérségi társulás megállapodásának módosítását. A jövő évi 

költségvetésben biztosított fedezetből az erre irányult mostani döntéssel az első negyedévben 

a gazdátlan galambok lehetőleg helyi vállalkozókkal befogásra és elszállításra kerülhetnek a 

főtérről és a fürdő környékéről. Az ülésen megszületett a képviselő-testület 2016. évi 

munkaterve is, tájékoztatót fogadtak el az ülések közötti fontosabb eseményekről, 

kérdésekkel, interpellációkkal és válaszaikkal  foglalkoztak befejezésül. A zárt ülésrészen 

pedig egy szociális ügyben benyújtott fellebbezésről határoztak. 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2015. december 21. 

    

 

 

 

        /:Dr. Vincze Ferenc:/  
 

 

 

 

 

 

 

 


