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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2016. január 28-i üléséről 

 
 

 

Az év első tanácskozásán a testület 20 napirendi pontot tárgyalt meg. Elsőként esküt tett a 6. 

sz. választókerületben január 17-én megválasztott új képviselő és kiegészítették az egyes 

önkormányzati bizottságokat új tagokkal.  

 

Másodikként került sor az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok 

(Hungarospa, illetve Városgazdálkodási Zrt., valamint Turisztikai Kft.) ez évi üzleti terveinek 

– egyhangúlag történt – elfogadására. A költségvetési „blokk” (3-4. számú napirend) a tavalyi 

költségvetés módosítását, valamint az idei „újra-elfogadását” jelentette. (Utóbbit tavaly 

december 17-én fogadta el a testület, de akkor még nem voltak ismertek egyes állami 

normatív támogatások.)  

 

A jogszabályi előírásoknak megfelelően az 5-6-7. napirendi pontokban vezetői álláshelyek 

pályáztatásával kapcsolatos döntések születtek. A korábbi, eredménytelennek bizonyult után 

újra kiírták a városi televízió, valamint a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 

Könyvtár rövidesen lejáró 5 éves vezetői megbízása miatt a magasabb vezetői álláshelyek 

betöltését szolgáló pályázatot. A Gönczy Pál Általános Iskola miniszter által kinevezendő 

igazgatójának pályázati eljárásában a képviselő-testület nem élt véleményezési jogával. 

 

Pályázati témák ismét terítékre kerültek az ülésen. A 8. napirendben született határozattal a 

Bocskai Sporttelep öltözőjének tetőtér-ráépítéséhez és a pálya gyepszőnyegének cseréjéhez 

kért nagyobb, 30%-os önrészt is biztosította a testület, 17,5 millió forint összegben. A 14. 

számú előterjesztés alapján pedig közlekedésbiztonsági-kerékpárút csomópont (Hősök tere – 

Puskin u.- Dózsa Gy. u. – Rákóczi u.) és innentől a Bajcsy-Zs. utcáig kerékpárút szakasz 

kiépítésére pályázatot nyújt be az önkormányzat. A már korábbi döntés alapján készülő 

városközpont-megújító pályázati anyag (Kálvin tér, környezete, kertmozi, lakótelepi játszótér, 

futópálya, kutyafuttató, parkolók) tervezési költségeire is keretösszeget biztosítottak 

képviselőink (16.sz.). 

 

Az egyedi ügyekben döntések (9-10.sz.) után önkormányzati rendeletmódosítási csomag 

következett (képviselői tiszteletdíjak, szociális- és gyermekvédelem, illetve települési szilárd 

hulladék kezelés tárgyában). A 15. sorszámú napirend tartalmazza a város törvény szerint 

kötelezően elkészítendő, a korábbit aktualizáltan felváltó, 2016-2020. évekre szóló 

környezetvédelmi programját, amely szintén egyöntetű igen szavazattal lett elfogadva. 
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Alpolgármesterünk indítványát (17.sz.) is egyhangúlag fogadták el a képviselők, amellyel Dr. 

Pávai Vajna Ferenc születése napját, minden év március 6-át Pávai-emléknappá 

nyilvánították. 

 

A testületi ülések közötti fontosabb eseményekről készített polgármesteri tájékoztató (18.sz.) 

is reagált a megjelent európai uniós pályázati felhívásokra, melléklete pedig 

alapinformációkkal bemutatja az elmúlt 15 év összesen 160 önkormányzati pályázatát. Az 

ülés az interpellációkra adott válaszok elfogadásával zárult. 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2016. február 1. 

    

 

 

 

        /:Dr. Vincze Ferenc:/  
 

 

 

 

 

 

 

 


