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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk2015. október 8-i üléséről 

 

 

Az ülés nyilvános részének elején stratégiai dokumentumok elfogadása történt. Elsőként a 

gyógyhelyfejlesztési stratégia, amelynek fő indoka az, hogy a 18 magyarországi gyógyhely-

településnek rövidesen kiírni tervezett európai uniós pályázat benyújtásához szükséges lesz. A 

3. napirendi számmal pedig a hosszabb távra szóló településfejlesztési koncepció született 

meg, az új Helyi Építési Szabályzat készítése keretében, annak kötelező első elemeként. (Terv 

szerint 2016. első félévében követi majd másik két részének – településszerkezeti, illetve 

szabályozási terv – meghatározása is.) 4. témaként képviselőink módosították a jelenlegi helyi 

építési szabályzatot, amellyel az állami beruházásként tervezett M35 autópálya Debrecen-

Berettyóújfalu közötti szakaszának megépítését, illetve a Püspökladány-Debrecen közötti 

vasúti pálya korszerűsítését – Szováti úton aluljáró helyett felüljáró épülhet – segítik elő. 

 

Az 5.-ként napirendre tűzött állami pedagógiai szakszolgálati tagintézményi vezetői megbízás 

kérdésében a testület nem kívánt állást foglalni, míg a 8. számú előterjesztést annak 

beterjesztője még a bizottsági vita előtt visszavonta, így megtárgyalására nem került sor.  

A 6-7. számú, Bocskai Múzeumunkat érintő két anyag elfogadása egyrészt a Hajdúszoboszlón 

a kuruc hadak vezetőjévé választott Thököly Imre, valamint az itt született Gönczy Pál 

megyei és országos értéktárba kerülését célozza, másrészt a Joseph Kadar által önzetlenül 

városunknak felajánlott nagy értékű modern múzeumi gyűjtemény múzeum általi 

vagyonkezelését biztosítja. A 9. számú polgármesteri előterjesztésnek megfelelően képviselői 

lemondás miatt új bizottsági elnököt és tagot választott a testület. 

 

Következett az önkormányzati tulajdonban álló bérlakás-állomány állapotfelméréséről 

készített és a további teendőket is megszabó szakértői anyag. A benne szereplő határozati 

javaslatok elfogadásával folyhat tovább a korábban elfogadott lakáskoncepció végrehajtása és 

az e területet újra szabályozó önkormányzati rendelet előkészítése. Törvény előírja a 

családsegítő és a gyermekjóléti szolgálatok összevonását, ennek előkészítésére született 

testületi döntés a 11. napirendben. Ugyancsak törvény követeli meg a polgármesteri hivatal 

köztisztviselőire vonatkozó etikai elvek részleteinek szabályozását, amely a következő 

határozattal megtörtént. Az ülésen a képviselők hozzájárultak ahhoz, hogy az MVM NET Zrt. 

bázisállomás kiépítéséhez szükséges eszközöket helyezzen el a víztornyon. Polgármesterünk 

előterjesztésére a képviselő-testület felülbírálta az illetékes önkormányzati bizottság döntését 

és visszaállította a Liliom utca korábbi, fix oszlopokkal történő lezárását (14.sz. napirend). 

Ezen az ülésen is több tájékoztató tudomásul vétele történt, így 



- a városháza B., épületének járási hivatal által használt szárnya földszintjén a 

Kormányablak tervezett kialakításáról (2.sz.), 

- zöldterületek és önkormányzati ingatlanok fenntartásával kapcsolatos (15.sz.), 

- közbeszerzési döntésről (16.sz.),  

- ülések közötti fontosabb eseményekről (17.sz.). 

 

A képviselő-testületi ülés a szokásos módon, kérdésekre, interpellációkra adott válaszok, majd 

újabb ilyen felvetések és válaszok elhangzásával zárult. A testületi ülést közmeghallgatás 

követte, amelyen közügyekben állampolgári felvetések és válaszaik hangzottak el. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2015. október 12. 

    

 

 

 

        /:Dr. Vincze Ferenc:/  
 

 

 

 

 

 


