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Az ülés meghívója 15 napirendi pontot tartalmazott. Az előzetes bizottsági tárgyalás alapján 

az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ez évi üzleti terveinek megvitatása a 

következő ülésre halasztódott (2.-3.-4.sz. napirendi pontok). A testület napirendre vette az 

"Otthon Melege Program" támogatására szolgáló képviselői-bizottsági elnöki indítványt, 

valamint a törvény szerint kötelezően zárt ülésen tárgyalandó, termőföld-értékesítéssel 

kapcsolatban érkezett kifogást. (Utóbbinak a képviselő-testület helyt adott és a helyi 

földbizottságként eljárt agrárkamara döntését megváltoztatta, a magánszemély 

tulajdonszerzését ez által támogatja.) 

 

Elsőként a képviselők a lemondott Zagyva Tamás helyett az önkormányzat Kulturális, Sport, 

Nevelési Bizottságának nem képviselő tagjává választották Pánisz Lászlót, aki az előírt esküt 

is letette. Következett a Városgazdálkodási Zrt. alapító okiratának a korábban a felügyelő 

bizottság tagjaiban bekövetkezett változást tükröző módosítása. Sor került ezután a Bocskai 

István Múzeum hatályos jogszabályokat érvényesítő szervezeti és működési szabályzatának 

jóváhagyására. Képviselőink határozatot hoztak arról is, hogy a "Hajdúszoboszló" lap kiadója 

2015. március 1-től a Polgármesteri Hivatal legyen, a főszerkesztői álláshely pedig 

sajtóreferensi minőségben az önkormányzathoz kerül, akinek feladata a minden szoboszlói 

háztartásba eljuttatandó újság szerkesztése is. A döntéshozatal folytatásaként a testület - 

kérelme alapján - egyetértett Dr. Szerző Ákos felnőtt fogorvos időszakonkénti 

helyettesítésével, egy másik fogorvos által.  

 

Eredetileg 9. sorszámmal a város szociális ellátó rendszerének március 1-től törvényi változás 

miatt bekövetkező átalakulásáról tett előterjesztés következett. Ennek lényege, hogy egyes 

ellátásokat a járási hivatal fog nyújtani, az önkormányzat pedig települési támogatást adhat a 

következő ülésen megszülető önkormányzati rendelet szabályai szerint, a költségvetésben 

jelentős saját bevétellel kiegészített előirányzatból. A jogszabályi változások miatt több 

önkormányzati rendeletet kell felülvizsgálni és módosítani, vagy újra alkotni. Ez most a 

képviselői tiszteletdíjakat, a fizető parkolási rendszert, valamint a közterület-használatot 

szabályozó helyi rendeletek esetében történt meg, egyben érvényesítve egyéb, a testület által 

indokoltnak tartott változtatásokat is. (A korábbi "elvi" döntésnek megfelelően - nyári szezoni 

időszaki és helyszíni kivételekkel - a hajdúszoboszlói lakosok, vállalkozások személyszállító 

gépjárműveinek parkolása díjmentessé válik rövidesen, a Hajdúszoboszlói NZrt.-nél történő 

regisztráció cég általi visszaigazolását követően, ha nincs gépjárműadó hátraléka.) A 

rendeletalkotási sorban megtörtént a tavalyi költségvetés szokásos, a kapott állami 

támogatásokat, önkormányzati döntéseket kezelő módosítása. 
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Az ülés vége felé a képviselők elfogadták a közbeszerzési eljárások során meghozott 

döntésekről szóló tájékoztatót, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott 

jelentést. Támogatták a társasházak energia megtakarítást eredményező felújítására kiírandó 

pályázatokban az önkormányzati szerepvállalást, a költségvetésben tervezendő források 

felhasználásával. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2015. február 3. 

         

 

        /:Dr. Vincze Ferenc:/  
 

 


