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A közel két órás tartamú nyilvános ülésen 16 napirendi pont tárgyalására került sor (a 13. 

számú tárgyalása okafogyottá vált, mivel a pályázati kiírást bezárták, egy sürgősségi 

előterjesztés pedig napirendre került). 

 

Elsőként a városi rendőrkapitányság városunk közbiztonságának helyzetéről és az ezzel 

kapcsolatos feladatokról adott tájékoztatóját fogadták el képviselőink. Másodikként 

pályázatot írtak ki a 2013. január 1-től önkormányzati fenntartásba került Bocskai István 

Múzeum vezetői feladatainak ellátására, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Következett 

a háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal a jogszabályok megváltozása miatt kötendő, 

részben új tartalmú feladat-ellátási szerződések elfogadása. A 4. sorszámú előterjesztésnek 

megfelelően biztosítékot (egy ingatlanra jelzálog és az 5 éves fenntartási időre anyagi 

támogatási szándéknyilatkozat) adtak az európai uniós pályázaton elnyert több mint 70 millió 

forintos fejlesztési támogatással megvalósítható beruházáshoz (vizesblokk és raktár építése a 

repülőtéren) a városi TDM-szervezetnek. Az államkincstár által kért formai módosítást 

végezte el a testület az intézményműködtető központ alapító okiratán  újabb határozatával.  

A következő három előterjesztés településrendezési témájú volt: módosult a város helyi 

építési szabályzata a korábbi elhatározásoknak megfelelően, illetve későbbi módosításokat 

készítettek elő a képviselők kérelmek alapján. A 9. napirendben vagyont érintő ügyek 

kerültek sorra. Nyilatkozat született az Ebes (és Debrecen) felé tervezett kerékpárút jelenlegi 

szervízúton (volt 4-es főúti szakasz az elkerülő út csatlakozása előtt) vezetendő 

nyomvonalának későbbi önkormányzati átvételéről, valamint az M35 autópálya tervezett, 

Berettyóújfalu felé menő szakaszán egy önkormányzati földúton létesülő híd építéséhez 

tulajdonosi hozzájárulásról. A Rákóczi u. 177. sz. alatti ingatlan értékesítésére irányuló 

javaslatot az előterjesztő további előkészítés érdekében visszavonta. A 10. sorszámú 

csomagban önkormányzati rendeletalkotás szerepelt. A képviselők vita nélküli szavazással 

nem fogadták el a város nemzeti vagyonáról szóló rendelet-tervezetét. Rendeletet alkottak 

viszont a szociális alapellátási idei térítési díjakról, az egészségügyi alapellátási körzetekről, 

valamint egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, illetve a hatályon kívül helyezéséről. 

Az ülés vége felé elfogadták az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét és a 

környezetvédelmi intézkedési tervet, majd pótelőirányzatot biztosítottak az Egyesített Óvodai 

Intézménynek az óvodák játszótereinek javításához (11-12., 14. napirend). A nyilvános rész a 

legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató,  sürgősségi előterjesztés 

alapján a Szováti úti zsákutca forgalmi rendjének visszaállítása, képviselői kérdésre adott 

válasz elfogadása, majd kérdések, bejelentések megtételével, megválaszolásával zárult. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2013. március 26. 
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