
 

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal  

Jegyző 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302  

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
a 2015. szeptember 10-i képviselő-testületi ülésről 

 

A nyár utáni első rendes ülésen a megszokottak szerint kiemelkedően sok döntésre váró ügy került a 

képviselő-testület elé. Az ülés nyilvános részén 30 napirend volt terítéken, míg a zárt ülés egyetlen 

napirendi pontja egy szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálásáról szólt. 

 

Az ülés a Hungaropsa Zrt. 2015. évi üzleti terve módosításának elfogadásával indult, majd ezt 

követte az önkormányzat stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása. A városi televízió magasabb 

vezetői megbízására kiírt pályázatot is elbírálta a testület, ám nem kapta meg egyik pályázó sem a 

szükséges szavazattöbbséget, így a televízió a szervezeti és működési szabályzatában foglaltak 

szerint működik tovább. Ezt követően került sor a Bocskai István Múzeum működési engedélyének, 

valamint az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására is, majd a képviselő-

testület szintén egyhangúlag fogadta el a 2015. évi költségvetés első 7 hónapos végrehajtásáról 

szóló beszámolót. További döntések születtek a nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 

jóváhagyása, az Antenna Hungária Zrt. kérelmének befogadása, a Debrecen-Malmö közvetlen 

repülőjárat marketing-támogatása, valamint az egyházak hitéleti támogatása tárgyában. A 

képviselő-testület a 8. napirend elfogadásával vételi ajánlatot tesz a Tigáz Zrt-nek két ingatlana 

megvásárlására, az egyik közülük a volt Gázláng sportpálya. Ezt követően testvérvárosi pályázat 

benyújtásáról, illetve pályázati együttműködési megállapodásról döntött a testület. A képviselők és 

a bizottsági tagok tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló előterjesztés ugyancsak nem kapta meg a 

szükséges szavazattöbbséget, továbbra is a korábban elfogadott szabályozás él tovább. Ezután az 

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, majd a német nemzetiségi 

önkormányzattal való hosszú időre visszatekintő együttműködés megújításáról döntöttek a 

képviselők. 

 

Egészségügyi, szociális témakörben a 17. napirendi pont elfogadásával járult hozzá a testület a 

Járóbeteg Ellátó Centrum új radiológiai monitorának beszerzéséhez, ezt követően döntött a Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról, valamint rendkívüli szociális támogatás 

igénylésével kapcsolatos pályázatról. 

 

Az ülés további részében városfejlesztési témákról tárgyalt a képviselő-testület: közszolgáltatási 

szerződés megkötéséről, azután védett sírokkal kapcsolatos, illetve síremlékek védetté nyilvánítása 

tárgyában érkezett kérelmek elbírálásáról, majd útfelújításhoz tervezési munkákra pénzügyi keret 

biztosításáról. A képviselők nagy érdeklődéssel tárgyalták meg a 2015. évi fásítási tervről szóló 

előterjesztést, majd csapadékvíz elvezető rendszer kiépítésével kapcsolatos pályázat benyújtásáról, 

illetve az idei utolsó szúnyogirtás fedezetéről döntöttek. 

 

Az ülés a közbeszerzési döntésekről valamint a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról adott tájékoztató, azt követően kérdésekre, interpellációkra a hivatal által adott 

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

 

Hajdúszoboszló, 2015. szeptember 16. 
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