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A meghívóban szereplő 17 napirend megtárgyalására és a döntések meghozatalára került sor a 

nyilvános ülésen. Elsőként szavazategyenlőséget hozott a pénzügyi bizottság egy nem 

képviselő bizottsági tagjának megválasztására irányult javaslat, így az nem lett elfogadva. 

Következőként a bizottsági - testületi üléseken elhangzott korrekciókkal elfogadták az 

önkormányzat - nem turisztikai - városmarketing stratégiáját és a "Hajdúszoboszló Útikalauz" 

című várospromóciós kiadványt. (Mindkettő a városközpont-revitalizációs pályázat részeként 

készült.) Sorra került az önkormányzati belső ellenőrzési tevékenység tavalyi évének 

értékelése is. 

 

A negyedik napirendben számoltak be az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 

társaságok 2012. évi tevékenységükről és idei évi üzleti terveikről, Hungarosra Zrt., 

Városgazdálkodási Zrt., Turisztikai (TDM) Nonprofit Kft. sorrendben. (Ezekhez kapcsolható 

a 13. napirend keretében elfogadott anyag, amelyben a polgármesteri hivatal adott számot 

integrált (minőség)irányítási rendszerének 2012. évi eredményeiről.) 5. napirendi számmal a 

tavalyi évi zárszámadás következett. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodása a költségvetési 

tervnek megfelelő volt, az változatlanul takarékosan, hitelmentesen zajlott.  

 

Egyedi ügyekben hozott döntések sorakoztak a következő szakaszban. Kezdődött a Fesztivál-

térrel, amelyen a bérlő újabb saját beruházásaként „üzlethelyiség – koktélbár” épületet kíván 

létesíteni. Ehhez hozzájárult a tulajdonos önkormányzat, egyben a 2015. végén lejáró bérleti 

szerződést - változatlan feltételekkel, évről-évre emelkedő bérleti díjjal - 2018. december 31-

ig meghosszabbította. A 7. számú előterjesztés alapján képviselőink a Bocskai u. 14. sz. alatt, 

a Rácz György Emlékház végében levő (szoba, konyha, fürdőszobás) 36 m2-es apartmant - 

műterem lakásként - határozatlan időre bérbe adták az élete következő időszakát /Anglia 

helyett/ Hajdúszoboszlón tölteni kívánó Sándor Károly festő-grafikus művésznek.  

A város főutcájának kezelői joga és kötelezettségei ügyében évek óta jogvitában áll 

önkormányzatunk az állami útügyi hatóságokkal, útkezelő szervekkel. Az átmenő forgalma 

miatt "helyi érdekű" útnak nehezen minősíthető pályával kapcsolatban a testület bírósági 

felülvizsgálatot (döntést) kér. A kilencedik előterjesztés alapján határozat született az idei 

költségvetésben szereplő 114 millió forint felhasználásával kivitelezendő saját erős 

útfelújításokra vonatkozóan. Sor került 1,5 millió forint többlet-költségvetés forrás tartalékból 

átcsoportosítására a dűlőutak felújításához. (A 11. napirendi pontban szereplő, Hőforrás utcai 

közterület-karbantartási teendők ügye folytatódik.) A füves sportrepülőtér Natúra 2000 uniós 

természeti védelem alól kivont részén telekalakítás történik, a TDM-pályázatból oda tervezett 

WC-raktár épület - és más későbbi beruházások - könnyebb elvégezhetősége érdekében. 

Ezekhez a témákhoz illik az 16. sorszámmal megadott tulajdonosi hozzájárulás is, a városháza 

B., épületének földszinti, főút felőli szárnyában tervezett járási kormányablak - 

ügyfélszolgálati iroda - építési engedélyezéséhez. 
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A városban évek óta tapasztalható, egyre nagyobb gondot okoznak a turizmusban érzékelhető 

rendellenességek. Különösen a közterületi vendégfogók vendégriasztó, hírnévromboló 

cselekedetei, de az idegenforgalmi adót nem, vagy csak részben fizetők okozta kár is. A 

turisztikai bizottság az érintett szereplőkkel közösen komplex, többirányú tevékenység-sort 

tartalmazó intézkedési tervet állított össze, amelyet a képviselő-testület elhangzott 

kiegészítésekkel elfogadott (14.)  

Ismét naprenden szerepelt - változatlan formában - a legutóbbi ülésen többséget nem kapott 

"vagyonrendelet" (15.), amelyet a testület most egyhangúlag elfogadott. Az ülés a szokásos, 

két ülés között történt eseményekről adott tájékoztató tudomásul vételével (17.), majd 

kérdések és reájuk adott válaszok elhangzásával zárult.  

 

 

Hajdúszoboszló, 2013. április 22. 
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