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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2016. március 17-i üléséről 

 

 

Az ülés nyilvános részén – az egy kiosztott sürgősségivel együtt – 18, míg az ezt 

követő zárt ülésen 3 napirendi pont megtárgyalására került sor.  

 

Elsőként a rendőrség városunk közbiztonságáról adott tájékoztatója, 

másodikként pedig a polgárőr egyesület tevékenységéről készített beszámoló 

került terítékre. A két összefüggő anyag megnyugtató helyzetet tükröz vissza, 

mivel városunk közbiztonsága kiegyensúlyozott, szélsőséges cselekmények 

tavaly sem történtek, a további javuláshoz a feladatok megfogalmazódtak.  

 

A két önkormányzati tulajdonú zártkörűen működő részvénytársaság 

vezérigazgatójának lejáró 5 éves megbízatása miatt kiírt pályázatokról is ezen az 

ülésen született döntés. (A városgazdálkodásiról zárt ülésen, mert egyes 

pályázók ezt kérték és ez ilyenkor kötelezi a képviselő-testületet.) Mindként 

cégünknél (Hungarospa, illetve Városgazdálkodási) a jelenlegi vezérigazgató 

kapott újabb öt évre megbízatást. 

 

Folyamatosan jelennek meg az európai uniós pályázati kiírások, amelyekre 

önkormányzatunk most is felkészül. A képviselők elfogadták a város új, a 2008. 

évit felváltó Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. Ez az anyag tartalmazza a 

benyújtani tervezett pályázati és egyéb projekteket, vázlatosan. A következő 

döntéssel elvi jóváhagyást kapott turisztikai kft.-nk desztinációs menedzsment 

tevékenysége fejlesztésére benyújtani kívánt pályázata. 

 

A 6. napirend keretében hozott előzetes testületi határozat lehetővé teszi a 

református egyházközségnek és a Gönczy-iskolának az esetleges egyházi 

fenntartásba kerülés előkészítő folyamatának megkezdését. A következő 

döntéssel képviselőket delegált a testület a két önkormányzati gazdasági társaság 

felügyelő bizottságaiba, majd technikai módosításokat végzett az önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzatában. Kedvező irányban módosultak a 
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szociális, gyermekvédelmi önkormányzati rendeletek, mivel a juttatások 

igénybevételének feltételei enyhébbé váltak.  

Indirekten összefügg a pályázatokkal a 10. számú napirendi pont anyaga, mivel 

fejlesztési célú ingatlan versenyeztetéses értékesítéséről határoztak képviselőink. 

Ezt követően tulajdonosi hozzájárulást adtak a fürdő termálcsarnokának 

bővítéséhez, beszámolót vitattak meg a helyi buszközlekedés tavalyi végzéséről. 

A pályázatok révén, avagy saját forrásból megvalósuló útfelújításokhoz tervek is 

szükségesek, most (13. sz. napirend) újabb utcákra készülnek majd ilyenek. A 

kormányhivatal kérésére ismét napirendre kellett tűzni a Gorkij utca nevének 

megváltoztatását, ezt a javaslatot azonban nem támogatták döntéshozóink. 

 

Az ülés nyílt része megállapodás-felülvizsgálatról, az ülések között történtekről 

adott tájékoztatással, kérdésre adott hivatali válasszal zárult. Az utána 

következett zárt ülésen egyedi szociális ügyekben döntött még a testület. 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2016. március 22. 
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