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A 23 napirendi pontban - a bizottságok általi sikeres előkészítésnek is köszönhetően - egy óra 

alatt megszülettek a döntések. (Az 5. számú előterjesztést készítője a napirend elfogadása 

előtt visszavonta.) 

 

Elsőként az óvodai ellátás helyzetéről, feladatairól készült beszámoló került terítékre, amit 

vita nélkül mindegyik képviselő elfogadott. Ezt követően az óvodaigazgatóság költségvetési 

pótirányzatot kapott az új pedagógus előmeneteli rendszer bérköltség-többletének fedezésére. 

 

Következett az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének meghatározása, amely a 2005. 

január 20.-án született elődjét váltotta fel. Ebben a testület meghatározta vagyonpolitikai 

céljait, amelyek elsődlegesen "a lakható és vendégeket, befektetőket csábító, fenntartható 

város" megteremtését szolgálják. Az ehhez járuló vagyongazdálkodási elvek ("vagyonért 

vagyont") a vagyon értékének növelését, a vagyonfelélés elkerülését, a folyamatos jövedelem 

szerzését biztosítják ezután is. A forgalomképes, szabadon hasznosítható vagyonelemek 

részben értékesíthető, bérbe adható ingatlanokat (építési telkek, lakások, üzlethelységek, 

garázsok, stb.) takarnak, de ide tartoznak a saját, vagy pályázati forrásból fejleszthetőnek, 

avagy városi célokat hatékonyan szolgálni képes befektetőknek felajánlhatóknak minősített, 

stratégiai jellegű ingatlanok is (pl. a Bánomkert turisztikai célú ingatlanai, Hajdú-kemping, 

volt Széchenyi Kollégium és környezete, valamint a Böszörményi-Liget út sarkán levők.) 

Kijelölésre kerültek az államtól, vagy cégtől megszerezni kívánt ingatlanok is. Mindezen 

terveket egyedi döntésekkel váltja majd valóra az önkormányzat. 

 

A negyedik napirend a Városgazdálkodási Zrt. törvény által megkövetelt non profit 

társaságkénti tovább működését biztosítja 2014. január 1.-től. A következő - immár 5. számú - 

előterjesztés alapján a Helyi Építési Szabályzat folyamatban levő módosításával két újabb 

ingatlanra vonatkozó szabályozás-változásra kerülhet sor (MOL kúttal szembeni 

szerkezetkész épület, illetve a városi zöldség-gyümölcs teljes lefedhetősége). Három egyedi 

vagyoni ügyekben készült előterjesztés szerepelt a sorban, az Aquapark bővítése érdekében 

telekmegosztásra, illetve ingatlanok értékesítésére vonatkozóan. 

Önkormányzati intézmények (városi televízió, Bocskai-múzeum) vezetői állására pályázat 

kihirdetéséről határoztak képviselőink ezután (10.-11. sz.), majd pótelőirányzatot biztosítottak 

a Bocskai István Múzeumnak. 

 

Ezt követően partnerségi megállapodás megkötéséről döntöttek Csehország Lanskroun 

városával. A 10.000 lakosú, hegyvidéki dinamikus ipari és kulturális központtal szlovákiai 

testvérvárosunk, Késmárk révén kezdődött a kapcsolatunk tavaly. A kölcsönös igyekezet és 

elégedettség eredményezte az együttműködés ertősítésének szándékát, amely a megkötött 
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megállapodással az alábbi területre terjed ki: kultúra; sport; oktatás és egyéb ifjúsággal 

kapcsolatos feladatellátás; turizmus; társadalmi (civil) szervezetek tevékenysége; pályázati és 

egyéb támogatások megszerzése, a közös érdekű cselekvésekhez is. 

 

Ismételten támogató határozatot eredményezett a Bocskai-fejedelem töröktől kapott koronája 

másolatának immár LEADER-nemzetközi együttműködési pályázattal történő elkészítése. 

(Az első kísérlet objektív okok miatt nem sikerült.) 15. témaként a testület egyetértett a 

Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás megállapodásának kormányhivatal által kért 

módosításával. 

A jogszabályok előírják az önkormányzatoknak az ebek 3 évenként történő nyilvántartásba 

vételét. Ennek idei elvégzésével képviselőink egyetértettek, deklarálva azt is, hogy nem 

kívánnak ebrendészeti hozzájárulást (ebadót) kivetni. 

Az idei évben útszőnyegezésre elkülönített 114 millió forintos előirányzat egy része a 

kedvező kivitelezői árajánlat miatt megmaradt. Az ülésen a testület ezt a 6 millió forintot 

egyes, éveken át elmaradt közterületi feladatok (pl. utcanév-táblák pótlása, faültetés, 

áramvételezési helyek átépítése) teljesítésére rendelte fordítani. 18. témaként a közbeszerzési 

tervet módosították, majd képviselői indítványra fel nem használt pénzből dűlőutak javítására 

biztosítottak 3 millió forint többletösszeget, illetve kondipark és extrémsport-pálya 

létesítésének szándékával értettek egyet. Az ülés a megszokott rendben tájékoztatókkal, 

kérdésre-interpellációra adott válasz elfogadásával zárult. (Az ülés idejére október 1-én 

meghirdetett általános közmeghallgatáson egyetlen helyi polgár sem jelent meg, így az 

elmaradt.) 
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