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TÁJÉKOZTATÓ 
a 2015. május 14-én tartott képviselő-testületi ülésről 

 

 

Az ülés meghívója 23 napirendi pontot tartalmazott. Ez kiegészült egy sürgősségi 

előterjesztéssel, mert a másik ilyennek szánt anyagot a testület nem vette fel az ülés 

napirendjére. 

 

A 24 napirendi pont tárgyalása a járási hivatal hatósági munkájáról adott tájékoztatójával 

kezdődött. Hasonló témájú volt a második anyag, mely a törvényi előírásoknak megfelelően a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi 2014. évi feladatellátást értékelte átfogóan. A testület 3-4-

5. témaként törvényi megfelelés érdekében módosította a városgazdálkodási zrt. alapító 

okiratát, illetve tulajdonosi hozzájárulást adott a távhőrendszer használati melegvizének 

takarékosabb ellátását szolgáló, valamint az ugyancsak a cég által végzendő új temetői 

ügyfélszolgálat beruházáshoz, a régi ravatalozó épületét átalakítva. Az állami fenntartású 

Szép Ernő Kollégium vezetői állására kiírt pályázatra jelentkezett két személyről képviselőink 

nem kívántak véleményt alkotni. A 7. számú előterjesztést elfogadták, mely alapján az 

önkormányzat továbbra is működtetni kívánja a város állami fenntartású oktatási 

intézményeinek épületeit, nem adja át ezt az államnak. Módosításra került a város 

múzeumának alapító okirata is, két tevékenységi körrel egészült ki az. A 9. számú napirend 

keretében megtörtént a 100 fő alatti intézmények törvény alapján kötelező gazdasági 

összevonásának végrehajtási intézkedés  sorozata. A következő két szociális tárgyú 

előterjesztés alapján kisebb ésszerűsítés történt a szociális juttatási önkormányzati 

rendeletben, illetve nyári szociális gyermek étkeztetésre szolgáló pályázat benyújtásáról 

határoztak képviselőink.  

 

Június közepén önkormányzati finanszírozásban Ausztriából, Csehországból és 

Magyarországról összesen 36 végzős közlekedésmérnök-hallgató -  tanáraikkal – tartózkodik 

egy hetet Hajdúszoboszlón és terveket készít 6 frekventált, változtatásra érett csomópont, 

útszakasz, térrész átalakítására. Határozat következett egy Rezeda utcai telek-kiegészítés 

értékesítéséről, majd a bérlakás gazdálkodási rendszer megújítását célzó koncepcióban 

korábban elfogadott határidőket módosította a testület. Sikerre vezetett az önkormányzat 

városháza energetikai korszerűsítésére benyújtott pályázata is. Több mint 142 millió forint, 

100%-os támogatással elkezdődött az épületek megújítása (16. számú napirend). Az üzletek 

vasárnapi zárva tartása a képviselő-testület megítélése szerint is gondokat okozhat városunk 

turizmusában. Ezért határozat született a Nemzetgazdasági Minisztérium levélben történő 

megkeresésére, azért, hogy határozzon meg mentességi feltételeket Hajdúszoboszlóra. A 

testület elfogadta a tavalyi közbeszerzésekről küldendő statisztikai összegzést (18. sz.). A 
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következő három előterjesztés az idei évre meghatározott egyes költségvetési pénzügyi 

keretek konkrét tartalommal kitöltését eredményezte. Az alábbi sorrendben történik három 

szökőkút felújítása: József A. út elején, autóbusz-pályaudvar melletti parkban, művelődési 

központ előtt levő. A Major utcai lakótelepre szánt szabadtéri felnőtt nyilvános fittness park a 

Thököly-iskola ingatlanán készül el. Játszóterek is korszerűsödnek, a Bartók-telepen, a 

Rákóczi u. 116. előtt, valamint a Galgócz soron.  

 

Sürgősségi előterjesztést elfogadva képviselőink pályázat benyújtásáról döntöttek a központi 

óvodai konyha korszerűsítése érdekében, legfeljebb 120 millió forint megszerzését célozva, 

amelyhez maximum 30 millió forintot önrészként biztosítanak az önkormányzati költségvetés 

tartalékából.  

Az ülés a kérdésekre, interpellációkra adott válaszokkal, majd újabb ilyen felvetések és 

válaszaik elhangzásával zárult. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2015. május 18. 

    

 

        /:Dr. Vincze Ferenc:/  
 

 

 

 

 


