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TÁJÉKOZTATÓ 
Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete  

2009. március 26-én tartott ülésérıl 
 
  
A megszokott idıben – 14.00 órakor – kezdıdött és a zárt ülésrésszel együtt 18.50 órakor 
befejezıdött ülésen 22 napirendet tárgyaltak a képviselık.  
Elsıként a pénzügyi, gazdasági bizottság lemondott nem képviselı tagja helyett választottak 
új személyt, aki az esküt is letette. Második elıterjesztésként a rendırkapitányság városunk 
tavalyi közbiztonságáról, javításának feladatairól szóló beszámolója került sorra. Ennek 
megtárgyalása mintegy 2 órán át tartott, felvetıdtek a lakosságot is irritáló, a közrendet sértı 
cselekmények. Ezek visszaszorítására rövidesen akcióprogramot és konkrét akciótervet készít 
a kapitányság és a polgármesteri hivatal, amelyrıl a képviselı-testület dönt majd. A 
beszámolót ezzel együtt fogadta el a testület. 
A város stratégiai ágazata a turizmus, helyi desztinációs menedzsmentjének létrehozására 
rövidesen pályázati kiírás lesz. A képviselık megválasztották ezen projekt 8 fıs, turisztikai 
szervezetek vezetıibıl és önkormányzati képviselıkbıl álló elıkészítı munkacsoportját. 
A 4. számú elıterjesztés a településrendezési tervek módosítására határidıben beérkezett 10 
kérelmet tartalmazta fıépítészi szakmai javaslattal, közülük 8-at fogadott el a képviselı-
testület. Következı határozattal  belterületbe került a Kösely Zrt. területén magántulajdonban 
levı 12 lakóingatlan és út, így része lehet a szennyvízcsatorna program befejezı ütemének. A 
strandbejárat elé tervezett új közterületi ideiglenes árusítóhelyek témájában a négy közül 
egyik alternatívát sem fogadta el a testület, így maradnak „szolgálatban” a jelenlegi eszközök.  
A 7. napirend keretében nem lett elfogadva a Nádudvar városa által megállapított díj a 
kommunális szilárd hulladék lerakóra, hanem annak felülvizsgálatával bízták meg a 
szakembereket. Következett a 2009/2010. tanévben az általános iskolákban indítható elsı 
osztályok számának meghatározása, amely: a Thököly-iskolában 3., a másik háromban 2 (+ a 
Bárdos-iskolában 1 kislétszámú osztály). 
A 9. napirendben gimnáziumi alapító okirat módosítása történt, míg a 10-ben egyedi 
vagyonügyben született döntés. 
 
11. témaként az „út a munkához” program keretében kötelezı hajdúszoboszlói 2009. évi 
közfoglalkoztatási tervet határozták meg, amely lehetıvé teszi, hogy jelenleg segélyben 
részesülık minél nagyobb számban közmunkáért munkajövedelemhez jussanak.  
Következett az idei évi költségvetés alapján elkészített éves beruházási program (12.) és a 
környezetvédelmi program intézkedési terve (13.), valamint a közbeszerzési terv 14.). A 
költségvetésben tervezett, pályázati támogatások igénybe vételével nagyösszegő források 
révén 2009-ben számos jelentıs beruházás zajlik majd városunkban (útépítések, felújítások, új 
gyalogátkelık, járdafelújítás, parkrendezés, játszótér építés, szennyvízcsatorna-hálózat és 
tisztítótelep fejlesztés, csapadékvíz-elvezetés, átemelı szivattyú rekonstrukció, Hıgyes Endre 
Gimnázium és a Járóbeteg Ellátó Centrum felújítása stb.). 



 2 
15.-16. napirendként a polgármesteri hivatal összehangolt teljesítmény- és minıségügyi 
rendszere céljainak 2008. évi teljesítésérıl – benne a jegyzı teljesítményértékelésérıl – adott 
tájékoztatót fogadta el a testület.  
A testület az üzemeltetı Városgazdálkodási Zrt. elıterjesztése alapján korrekciókat végzett a 
parkolási rendszerben is (az elıterjesztés sorszám nélkül lett kiküldve és a képviselık 
szavazata alapján került napirendre).  
Az ülés nyilvános része a megszokott módon a lejárt határidejő testületi határozatok 
végrehajtásáról adott jelentés, a két testületi ülés közötti eseményekrıl szóló tájékoztató, majd 
képviselıi kérdésekre adott válaszok elfogadásával, ezt követıen kérdések, interpellációk, 
bejelentések elhangzásával zárult. 
A zárt ülésen szociális fellebbezésekrıl és lakásokkal kapcsolatos peres eljárásokról 
képviselıi kérdésre adott válaszról döntött a testület. 
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