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TÁJÉKOZTATÓ 
a képviselő-testület 2011. május 19-i üléséről 

 

 

A testület elsőként - sürgősségi előterjesztéssel a megyei rendőrfőkapitány megkereső levele 

alapján - egyhangúlag egyetértett az újonnan jelölt városi rendőrkapitány tervezett 

kinevezésével. Az ülés fő, így már második témája az évente kötelezően tárgyalandó 

beszámoló volt az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról. 

A részletes anyagot képviselőink vita nélkül egyhangúlag elfogadták. 

A meghívó szerint 2.-6. sorszámú napirendek az önkormányzati intézmények működési 

dokumentumainak módosítását szolgálták. A pályázatokkal kapcsolatban döntés született a 

Bocskai István Szakképző Iskola, valamint a Szép Ernő Középiskolai Kollégium működési 

költség-megtakarítást is célzó (energetikai korszerűsítés) projektjének elkészítésére, illetve 

benyújtására. (Az iskolához kapcsolódóan a rendezési tervet is módosítja ezért a testület.) A 

rövidesen megjelenő kiírásra benyújtani tervezett szociális városrehabilitációs programhoz 

szükséges az Integrált Városfejlesztési Stratégia (újra) elkészítése, amelynek fedezetét 

biztosították a képviselők (11.sz. napirend). Többlet-önerő szükséges a rövidesen elkezdődő 

munkálatokhoz a városi bölcsőde felújításáért, bővítéséért, amely a megszületett határozattal 

rendelkezésre áll (14.). 

Nagy vitát váltott ki a városi turisztikai desztinációs menedzsment feladatokat ellátó 

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. tavalyi fél évéről, illetve idei terveiről szóló 

beszámolója (9.), amelynek végén 6-6-os szavazategyenlőség alakult ki, így az előterjesztés 

nem lett elfogadva. Fontos téma volt a 13., amelynek keretében döntöttek azon utcákról, ahol 

az idei összesen 90 millió forintos útfelújítási-útépítési költségvetési keretből a munkálatok 

folynak majd. A 10. napirendben tett, az állattartást szabályozó önkormányzati rendelet egy 

személy kérésére történő módosítására vonatkozó előterjesztést a testület nem fogadta el. Az 

ülésen kisebb fajsúlyú előterjesztések is egyhangúlag el lettek fogadva (12. közbeszerzési 

éves statisztikai összegzés; 16. lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról adott jelentés; 17. 

két ülés között történt eseményekről tájékoztató; 18. képviselői kérdésekre interpellációkra 

adott válaszok). 

Az ülés nyilvános része kérdések, interpellációk és a válaszok, majd bejelentések 

elhangzásával zárult 16.25 órakor. A rövid zárt ülésen egyetlen egyedi szociális támogatási 

ügyben döntöttek képviselőink. 
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