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TÁJÉKOZTATÓ 

a képviselő-testület 2015. március 19-én tartott üléséről 

 

Az ülés nyilvános részének meghívójában 20 téma szerepelt.  Ezen kívül a 

testület megtárgyalt egy képviselői indítványt, valamint két sürgősségi 

előterjesztést. Az így 23 napirendi pont mellett a zárt ülésen pedig elbíráltak egy 

egyedi szociális ügyben benyújtott fellebbezést. 

 

Az első két napirend közbiztonsági témájú volt, elfogadták a rendőrkapitányság, 

valamint a polgárőrség tavalyi évről adott beszámolóját. Harmadikként 

tudomásul vették az önkormányzat szervezetfejlesztési pályázatának 

eredményéről adott jegyzői jelentést. Következett a városi televízió szervezeti és 

működési szabályzatának elfogadása, majd ugyancsak a városi televízió 

magasabb vezetői álláshelyére pályázatot írtak ki.  

Utána a Magyar Államkincstár formanyomtatványával is megszüntették 2015. 

március 31-el a városi lapot kiadó önkormányzati intézményt, mivel ezt 

követően az immár minden postaládába ingyenesen eljutó újságot a 

polgármesteri hivatal adja ki (változatlanul a korábbi felelős szerkesztő 

tevékenységével).  

 

A hetedik döntés a bölcsődei és szociális alapellátások ez évi térítési díjainak 

megállapítása volt rendeleti formában, majd az egyik önkormányzati rendelet 

módosítása került sorra. Az egyedi ügyek sorában határozat született egy 

ingatlanra vonatkozó önkormányzati elővásárlási jogról lemondásra és az 

úgynevezett "Soproni-temető" felszámolásának elindítására. A 9. napirendben új 

helyszínt jelöltek ki az építendő extrém sportpályának, mégpedig az új 

Aquapark rész mellett, a Szent Erzsébet utcán.  

Az idei önkormányzati költségvetésben szereplő, több mint 300 millió forintos 

előirányzat felhasználására - a 12. sorszámú előterjesztésnek megfelelően - 

kijelölték a felújítandó utcákat. Ezek az alábbiak: 

 Eötvös 

 Hathy János 

 Hőgyes (Luther - Kossuth közötti szakasza) 

 Isonzó 

 Keleti (Rákóczi  - Kossuth között) 

 Kinizsi 
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 Kossuth, a Csontos utcától végig 

 Kör utca és zug 

 Móricz Zsigmond (a zug nélkül) 

 Muskátli 

 Olajmalom (és I-II. zug) 

 

A képviselő-testület következő döntésével pedig az alábbi játszóterek épülnek, 

illetve újulnak meg: 

 a Major lakótelepen, az un. "belső körben" felnőtt fittnesspark készül, míg 

a  

 Bartók telepi, 

 Rákóczi u. 116.sz. előtti, 

 Galgócz sori 

játszótér felújításra kerül. 

 

A testület javítani kívánja az óvodák parkolási lehetőségeit is, ezért a 

költségvetésben előirányzott   keretből az Attila utcai óvodánál térkő burkolatú 

parkoló épül a meglévő építési engedélynek megfelelően, míg tervkészítést és 

engedély-szerzést  követően történhet ez meg a Rákóczi u. 84., valamint az Ady 

Endre u. 54. szám alatti óvodánál.  

A 15. számú előterjesztéssel a képviselők elfogadták a környezetvédelmi 

program 2015. évi intézkedési tervét. A következő határozattal pályázatot 

nyújtottak be a hungarikum törvény alapján a hajdúszoboszlói gyógyvíz megyei 

(ezt követően az országos) értéktárba történő felvételéhez. Egy korábban 

született testületi döntésre a jegyző javaslatot tett a gazdátlan galambokkal 

lehetséges intézkedésekről, amelyet  még ebben a félévben újabb konkrét 

előterjesztés követ. Hasznosak a térfigyelő kamerák, ezért képviselőink a 

rendszer bővítéséről döntöttek, költségvetési forrásból. Kamerák kerülhetnek: 

 a Szent István parkba (harangház-szökőkút védelmére) 

 a Major utcán megépítendő fittness-parkhoz, 

 a kulturális központ hátsó részére, 

 a Hősök terére 

is. 

A tervezett felújításokhoz, beruházásokhoz közbeszerzési eljárások szükségesek, 

ezért elfogadásra került az ezeket tartalmazó 2015. évi közbeszerzési terv, 19. 

témaként. 

 

Képviselői indítványra  testületi határozat született partnervárosi kapcsolat  

létesítéséről a lengyelországi Dzierzoniow városával, az ő kezdeményezésükre. 

Sürgősségi előterjesztések alapján a képviselők határoztak egyes intézmények 

gazdálkodási jogkörének átalakításáról - törvényi előírást teljesítve -, majd 
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jóváhagytak egy a vasútvonal tervezett korszerűsítésével összefüggésben utak 

fenntartására vonatkozó egyezséget. A képviselő-testület nyílt ülése a 

polgármesteri tájékoztató tudomásul vételével, végül kérdések és interpellációk 

elhangzásával zárult. 

 

Hajdúszoboszló, 2015. március 23.  

 

 

 

         /: Dr. Vincze Ferenc :/ 


