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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2013. június 6-án tartott üléséről 

 

 

A csak nyilvános ülésen - az egy sürgősséggel kiosztottal együtt - 19 napirendi 

pontot tárgyalt meg a testület. 

Az első, két részből álló téma a hajdúszoboszlói kistérségi társulással függött 

össze. Beszámolót fogadtak el a társulás eddig végzett tevékenységéről, 

valamint terveiről, majd ennek megfelelően a további működés biztosítására 

elfogadták az alapdokumentumok (társulási megállapodás, alapító okirat) 

módosítását. 

Következett a befektetés-ösztönzésről szóló előterjesztés, amely a meglevő 

internetes portálrész továbbfejlesztését, járási-térségi szintűvé alakítását segíti 

elő. A rendelőintézetben működő iskola-fogorvos privatizációs kérelmét 

tárgyalták képviselőink folytatásként, de ezt nem támogatták szavazataikkal.  

Évről-évre megszokott módon és rendben történik az önkormányzati egyéni 

választókerületekben végzendő felújításokra elkülönített összeg - idén 27 millió 

forint - felhasználása, az erre irányult előterjesztést egyhangúlag elfogadták. 

 

Az 5. számú napirendben az egészségügyi alapellátási - háziorvosi - feladat-

ellátási szerződések módosítása történt meg. Három pályázat benyújtásáról 

születtek meg az újabb döntések, amelyek 

 a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztésére, 

 Bocskai István fejedelem törököktől kapott, Bécsben őrzött koronája 

másolatának elkészítésére, 

 az önkormányzat és a civil szervezetek partnerségének növelésére 

szolgálhatnak, amennyiben támogatást nyernek. 

 

Az áprilisi ülésen a képviselő-testület intézkedési tervet fogadott el a város 

turizmusában tapasztalható rendellenességek csökkentésére. Most a 7. napirend 

keretében ehhez biztosítottak keretösszeget, a térfigyelő kamera-rendszer József 

A. úton történő kiépítésére, turisztikai szakemberek skandináv országokból 

meghívásának költségeire, valamint a romániai Réven közös pályázatunk 

segítségével felépült turisztikai inkubátorházban bennünket ajánló szakember 

időszakos alkalmazására. Technikai jellegű önkormányzati rendelet-módosítás 
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következett, majd egy sajnálatos ügyben a bíróság által megállapított baleseti 

kártérítésről döntöttek pozitívan képviselőink. 

 

A kisebb fajsúlyú anyagok sorában önkormányzati tulajdonú ingatlan 

átminősítése (10.sz.), helyi autóbusz-közlekedés I. negyedévi működéséről (11.), 

közvilágítás-korszerűsítési ajánlatkérés eredményéről (13.), két ülés között 

történtekről (17.) adott tájékoztató szerepelt. A 12. napirendben egy óvoda, 

valamint a Bocskai Múzeum épületeinek felújítására biztosítottak pénzt, a 15.-el 

pedig elfogadták a tavalyi közbeszerzések összegzését, majd 16.-ként a lejárt 

határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról adott polgármesteri 

jelentést. 

 

A 14. számú előterjesztéssel egyetértettek azzal a polgármesteri javaslattal, hogy 

január 1-től a magánszállásadók újabb körére kiterjesztett építményadó a II. 

félévtől részükre kisebb összegű legyen. 

Sürgősségi előterjesztéssel módosították a helyi építési szabályzatot, majd az 

Aprónép Óvodánál a parkolási nehézségeket csökkenteni próbáló interpellációra 

adott hivatali választ el nem fogadva a kérdést bizottsági tárgyalásra utalták. 

 

Az ülés 15.05 órakor fejeződött be. 

 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2013. június 11. 
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