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TÁJÉKOZTATÓ 
a hajdúszoboszlói képviselı-testület 2008. november 20-án 

tartott ülésérıl 
 

Az ülésen 23 napirendet – zárt részén egy szociális ügyben benyújtott fellebbezést – tárgyalt a 
testület. Törvény szerint kötelezı téma volt a 2009. évi költségvetés koncepciója (11.n.), 
amelyben számok az állami költségvetés-készítés jelen állapota miatt nem szerepelhettek. 
Ugyancsak kötelezı a 2008. évi költségvetés III. negyedéves végrehajtása (10.n.), amelyhez a 
negyedévenként szokásos módosítások (9.n.) kapcsolódtak. A testület az elıterjesztés alapján 
megállapította, hogy az idei költségvetés végrehajtása mind bevételi, mind kiadási oldalon 
kiegyensúlyozott, idıarányos, az önkormányzat továbbra is hitelmentesen gazdálkodik. 
Kétéves elıkészítı munkát követıen rendeletet alkotott – és a szerkezeti tervi változásokról 
határozatot hozott – a képviselı-testület a Helyi Építési Szabályzat módosításáról (4.n.). 
A megújult szabályozás 2008. december 1-én lép hatályba, az új elıírások az ügyfél 
kérelmére folyamatban levı ügyben is alkalmazhatók. Új HÉSZ módosítási igényeket is 
tudomásul vett a testület, továbbiak beadási határidejét 2008. december 31-ig 
meghosszabbította. (7.n.). Az 5. napirendben hozott rendelettel megszőntek a téglagyári 
agyagbányák területére még 1987-ben elrendelt építési tilalmak. A településrendezési 
döntések sorában hozzájárulás született a Hajdúszovát felé vezetı 1804 számú közút szintbeli 
vasúti átjárójának megszüntetéséhez, azért, hogy ott az állami beruházással tervezett vasút-
korszerősítés keretében aluljáró épülhessen. (6.n.) 
 
A 14. számú napirendben a testület azzal fogadta el a város szakértık által készített parkolási-
parkolóépítési tanulmánytervét, hogy a benne leírt javaslatok megvalósítására vonatkozó 
részletes ütemtervet kér a januári ülésre. 
19.-ik sorszámmal három anyag volt elıterjesztve a polgármesteri hivatallal kapcsolatban. Az 
elsı az idei évben önkormányzati képviselık közremőködésével végzett megtakarítást célzó 
hivatal-felülvizsgálat összegzı jelentése, amelyet a benne megjelölt még hátralevı teendık 
teljesítését is szükségesnek tartva fogadott el a testület. A felülvizsgálat kapcsán a képviselık 
módosították az önkormányzati szervezeti és mőködési szabályzat hivatalra vonatkozó részét, 
majd elfogadták az önkormányzati költségvetési szervek (intézmények és a hivatal) 2009. évi 
belsı ellenırzési tervét. 
 
Az ülés további részében a szokásos egyedi ügyekben születtek döntések, így pénzügyi 
pótelıirányzatokban (2., 3.n.), vagyoni ügyekben (8.n.), alapító okiratok módosításában 
(12.n.), érdekképviseleti szervbe belépésben (15.n.), tervkészítésben, módosításban (16., 
18.n.), nem érdemi kihatású rendeletmódosításban (17.n.). Az egyedi döntések között 
szélesebb lakossági kört érint kedvezıen, hogy az 1. napirenddel a képviselık felhatalmazták 
a Városgazdálkodási Zrt.-t a város négy frekventált helyén reklámcélokra és így 
bevételszerzésre is alkalmas fedett autóbusz-utasvárók kiépítésére.  
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Az ülés befejezı részében tájékoztatókat, képviselıi kérdésekre, interpellációkra adott 
válaszokat tárgyalt a testület, végül ilyenek és bejelentések hangzottak el. (20.-23.n.). Az 
elıterjesztések megtalálhatók a www.hajduszoboszlo.hu portálon a közigazgatás 
menüpontban. 
 
 
 
Hajdúszoboszló, 2008. november 24. 
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