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TÁJÉKOZTATÓ 
a 2015. július 2-i képviselő-testületi ülésről 

 

 

A nyár előtti utolsó ülés fő napirendje az önkormányzati kitüntetések adományozása volt, 

amelyet a törvény szerint kötelező zárt ülésen tárgyalni. (Átadásukra a város emléknapján, 

szeptember 2-án kerül sor.) A nyilvános ülésrészen 15 téma volt terítéken, mivel a 2. számú 

anyagot előterjesztője visszavonta. 

 

Módosító javaslatok elfogadásával indult az ülés, a Vg. Zrt. alapszabálya, az óvoda alapító 

okirata, a költségvetési, valamint a szociális és gyermekvédelmi önkormányzati rendelet 

esetében (1., 4., 5., 6. sz. napirend). A 3. sorszámú előterjesztés értékeink kezelésének 

megszervezésére irányul. Immár a képviselő-testület egyetértésével új irányokban (pl. 

Hajdúszoboszló „Élő Panteonja”) is folytatódhat az a közös előkészítő munka, amelyet a 

polgármesteri hivatal és a Bocskai múzeum a hajdúszoboszlói gyógyvíz, a szilveszteri 

csergetés, valamint Pávai Vajna Ferenc megyei és nemzeti értéktárba bekerülésére sikeresen 

elindított. Az előkészítés alapján újabb képviselő-testületi döntésekkel a panteonba városunk 

élő jelen személyiségei, míg az értéktárba a legkiemelkedőbb nagyságaink, emlékeink közül 

továbbiak (pl. Thököly Imre, Szép Ernő, Hőgyes Endre, illetve műemléképületeink, néprajzi-

népművészeti örökségünk, stb.) kerülhetnek rövidesen. 

 

Hetedik anyagként a képviselők elfogadták az időközbeni változásokat értényesítve született, 

az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, fogorvosi, gyermekorvosi, iskola- egészségügyi és 

védőnői) törvény szerint két évenként kötelezően felülvizsgálandó körzeteire vonatkozó 

javaslatot. Két pályázattal kapcsolatban is döntés született a 8-9. sorszámú előterjesztés 

alapján. Az önkormányzat a Baptista Szeretetszolgálattal együttműködve részt vesz annak 

országos támogatott lakhatási programjában, egy ingatlanát (családi ház) haszonkölcsönbe 

adva, 5-7 fő részesülhet majd ebben a lakhatási formában, 30 fővel pedig bővülhet a 

közfoglalkoztatásban részesülők köre. Pályázatot nyújtunk be a „Generali a Biztonságért 

Alapítvány”-hoz, a Szilfákalja 12. sz. (szolgáltatóház) előtti gyalogos-átkelőhelyhez „Living 

Road” útfelület létesítésére. (Ilyen a városban a Hőforrás utcán van.)  

 

Újabb egyedi döntésekkel (9-12.sz.) követelés kompenzációval történő rendezéséről, 

utcabútorok beszerzéséről, valamint választókerületekben kisebb léptékű felújításokról 

született testületi határozat. Ismét napirendre került a kártékony galambok ügye, a hozott 

határozat helyszíni felmérés alapján több ajánlat bekérését írja elő nyár végére. A következő 

évi szobakiajánlások miatt szokásosan téma volt a 2016. évi idegenforgalmi adó mértéke. 

Képviselőink a javaslattal egyezően ezt nem kívánják emelni. Az ülés a közbeszerzési 
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döntésekről adott tájékoztató, azt követően kérdésekre, interpellációkra a hivatal által adott 

válaszok elfogadásával, végül kérdések, interpellációk és válaszaik elhangzásával zárult. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2015. július 3. 

    

 

        /:Dr. Vincze Ferenc:/  
 

 

 

 

 

 


