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Az ülésen mindössze kilenc napirendi pont megtárgyalására került sor. Elsőként - a nyertes 

városközpont revitalizációs pályázat keretében készülő, nem turisztikai jellegű - 

városmarketing stratégiáról született meg az a döntés, hogy az üléseken elhangzott 

korrekciókkal internetes vitára bocsátható, majd ez után újra elő lesz terjesztve elfogadásra. A 

hozzá kapcsolódó befektetés-ösztönzési rendszer terve kiinduló munkaanyagként lett 

elfogadva, részletes kidolgozása ebben a félévben történik meg. A 2. napirend tárgyalására 

nem volt szükség, mivel az illetékes két önkormányzati bizottság egybehangzó döntést hozott 

a szolgálati lakás bérleti jogviszonyának meghosszabbítására. 

 

A 3. számú előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum (rendelőintézet) önkormányzati 

fenntartására irányult. A képviselő-testület elfogadta azt a határozatot, amellyel továbbra is 

maga kívánja fenntartani és nem adja azt állami kézbe. A január 1-el törvény alapján állami 

fenntartásba került iskolák önkormányzati működtetésére irányultak az 5. napirendi pont 

döntései, melyek a Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központ álláshelyeinek számát 

határozták meg és alapító okiratát módosították. A következő napirendben egyrészt a január 

1-el hatályba lépett új önkormányzati törvény igényelte változtatásokat végezték el 

képviselőink az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában. A járási hivatal 

létrehozásával a polgármesteri hivatal 31 álláshelye ehhez a szervhez került (29 dolgozó lett 

átadva). További létszámcsökkentéssel a december 31-én még 94 főből állt polgármesteri 

hivatal kb. 50 munkatárssal működik tovább. Ezért a korábbi 5 hivatali irodából 3 lett: 

 
 önkormányzati (vezeti a jegyző) 

 igazgatási (vezeti az aljegyző) 

 gazdasági (vezeti a főkönyvelő) 

 

Az okmányiroda járási hivatalhoz kerülésével indokolatlanná vált a szerdánként 18 óráig 

tartott ügyfélfogadás a polgármesteri hivatalban, ezért az február 1-től 17 óráig lett 

meghosszabbítva.  

 

Három egyedi ügyben is döntés született a 4., 7., 9. napirend keretében (településrendezési 

terv, az egyik idősek gondozóháza kérelmének újratárgyalása, főtéri szökőkút felújítása). A 8. 

téma a városi közvilágítás korszerűsítésének előkészítéséről szólt, a 2014. év végén lejáró 10 

éves szerződést követő időszakra (6 cégtől kérünk erre vonatkozó ajánlatot). 

 

A meghívóban nem szereplő  utolsó előterjesztés a városi sportrepülőtér Natúra 2000 

természeti védelem alól néhány éve kivont, fejlesztési célú területrészének megosztását 

eredményezi, amellyel - az ülés óta immár nyertessé vált turisztikai pályázat segítségével - a 

főépület mellett könnyebben megépíthetővé válik a vizesblokk és raktárépület. 

 

Hajdúszoboszló, 2013. január 29. 
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