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TÁJÉKOZTATÓ 
Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete 2009. október 15-én tartott ülésérıl   

 
 

A közel öt órán át tartó nyílt ülésen a képviselık – 3 indítvánnyal együtt – 21 napirendi pontot 
tárgyaltak meg. Elsıként a munkaügyi kirendeltség Hajdúszoboszló és vonzáskörzete 
munkaerı-piaci helyzetérıl adott tájékoztatóját vették egyhangúlag tudomásul. Másodikként 
következett a közterületek rendjéért készített nyári akcióprogram teljesítésérıl szóló 
zárójelentés. Az anyagban jelzetteket a hozzászólások is megerısítették: a konstrukció 
elıremutató, hasznos megoldás, a jövıben is szükséges, a rendırség és a polgármesteri hivatal 
közterület-felügyelete több részterületen jó eredményeket ért el, de a járdán való 
kerékpározás, valamint a nepperek (vendégfogók) tevékenységének megszüntetése további 
komplex intézkedéssorozatot igényel. A 16. napirendben az idén is tájékoztató szerepelt az 
oktatásban 2008-ban végzett kompetenciamérés kedvezı, de érdemi következtetésre csak több 
év adatai alapján alkalmas eredményeirıl. Ezen az ülésen is számos elıterjesztés volt 
fejlesztésekre, pályázatokra vonatkozóan. Az 5. napirend keretében döntés született a Szent 
István-park sétányai egyes részeinek felújítására, a Liget utca útburkolat-javítására, 
csapadékvíz-elvezetı csatornák felújítására, valamint a Gábor Áron utca burkolatának 
szélesítésére, továbbá a Tölgyfa utcán történı útépítésre (11. napirend) saját forrásból. A 
pályázatok sorában a 12. napirendben a testület meghatározta a bel- és csapadékvíz elvezetı 
hálózat építésére benyújtandó, 324 015 644 Ft beruházási összköltségő program 32 626 564 
Ft összegő önkormányzati önerejét. 14-15. sorszámmal pedig egyrészt a befogadott 
szennyvízcsatorna pályázat (III. ütem) pénzügyi finanszírozására, illetve az eredményesen 
lezárult I. ütem pénzügyi elszámolására vonatkozó döntések születtek meg. A LEADER-
kiírásokra három pályázatot kívánunk benyújtani (13.), az önkormányzati tulajdonú 
sportlétesítmények felújítására (a sportházra az önkormányzat, a Bocskai-sporttelep 
öltözıépületére a Hajdúszoboszlói Sport Egyesület, míg a sportrepülıtér fıépületére az 
AERO Klub). 
 
A 3. praxisszámú körzet fogorvosi teendıit Dr. Szerzı Ákos látja el a vele kötendı megbízási 
szerzıdés alapján (3.). A 8. napirendben hozott határozat alapján a képviselı-testület nem 
kíván változtatni a közforgalmú gyógyszertárak ügyeleti és készenléti rendjén, a jelenlegi 
megtartására felkéri a tiszti fıgyógyszerészt. 
 
A két képviselıi indítvány (a harmadikat visszavonták) egyike a Hajdúszoboszlói Városi 
Televízió intézményvezetıjének nyugdíjazás miatti felmentésére és az új vezetı nyilvános 
pályázat útján történı kiválasztására irányult, amelyet a szükséges minısített többséggel 
elfogadott a testület. A másik a szeptember 24-i rendkívüli testületi ülésen el nem fogadott 
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városközpont-rehabilitációs pályázat korrekciókkal történı újra benyújtására vonatkozott, 
amelyet ugyancsak megszavazott a képviselık többsége. 
 
Az ülésen önkormányzati rendeletek uniós jogharmonizációja (6.), alapító okirat egységes 
szerkezető változata (7), beépítési kötelezettség meghosszabbítása (9.) ügyekben is döntés 
született. Tájékoztató hangzott el helyi adózási kérdésekrıl (17.) a nádudvari kommunális 
hulladéklerakó ügyében folyó egyeztetésekrıl (18.), a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekrıl (19.). A nyílt ülés a 20. témával, az elızı ülésen tett képviselıi 
interpellációkra adott válaszok elfogadásával, majd kérdések, interpellációk – és válaszok –, 
bejelentések elhangzásával zárult. 
 
Az elıterjesztések – majd elkészülte után az ülés jegyzıkönyve is – megtalálhatók a 
www.hajduszoboszlo.hu internet-portál „Önkormányzat” menüjében a „Dokumentumok” 
között. 
 
 
Hajdúszoboszló, 2009. október 19. 
 
 
 
       /:Dr. Vincze Ferenc:/ 
 


