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TÁJÉKOZTATÓ 
Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének 2009. május 21-i ülésérıl 

 
 

A négy órán át tartott ülésen – a 6 kiosztottal együtt – 26 napirendet tárgyalt nyílt ülésen és 3-
at a zárt részen a testület. 
A fı téma a törvény szerint évenként kötelezıen elıterjesztendı gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése volt. Másodikként akcióprogramot fogadott el a 
testület a közterületek rendjének fokozott biztosítására. Ennek alapján június 15-tıl a nyári 
fıszezonban a polgármesteri hivatal és közterület-felügyelete a rendırséggel – szabadidıs 
rendıröket is igénybe véve – közösen, rövidebb idıszakokra készítendı akciótervek által 
rendszeresen ellenırzi a parkolási, közterületi árusítási szabályok betartását, hatékonyan fel 
kíván lépni a „nepperek” (jutalékért másoknak vendégeket kirívóan fogók) cselekedeteivel, a 
járdákon történı kerékpározással szemben. 
Az ellenırzés és a  szigorú intézkedések kiterjednek a díszburkolatokon tilosban gépjármővel,  
illetve a szabálysértı, a hanghatással és a túlzott sebességgel közfelháborodást keltıen 
jármővel történı közlekedıkre is. További cél a közparkok, játszóterek megvédése egyéb 
közterületi garázda cselekmények, rongálások megakadályozása, az elkövetık ugyancsak 
szigorú felelısségre vonása. 
 
A harmadik napirend a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló új törvény 
végrehajtását szolgálta, e szervek törvény szerinti besorolásával, alapító okirataik 
módosításával. Negyedikként a parkolási rendelet korábbi testületi döntésnek megfelelı 
módosítása történt meg. Az egyedi döntések sorában társulási megállapodások módosítása (5., 
12.), belterületbe vonás (Kösely Zrt. területén levı lakóingatlanok – 6.), pedagógus létszám 
csökkentése a Pávai-iskolában (13.), fogorvosi alapellátás további biztosítása (kiosztott) 
tárgyban született döntés. A vagyonhasznosítás körében ingatlanrész idıszakos 
bérbeadásokról (7.), extrém-sportolók elhelyezésérıl, sportpályán öntözıkút fúrásához 
hozzájárulásról, útrekonstrukció elıkészítı munkálatairól (kiosztott anyagok alapján) hoztak 
határozatot a képviselık. 
 
Pályázatok ezen az ülésen is szerepeltek napirenden. Benyújtásra kerül a József A. u. 
felújítására (8.), a Szilfákalja 16. szám alatti játszótér rekonstrukciójára (9.), öt újabb utcára 
(Tokay, Ádám, Bocskai és Hıgyes út egyes szakaszai, Törökdomb és Tölgyfa utca) 
vonatkozó pályázat. 
Folytatódott a szennyvíz-program pályázat elıkészítése (14.), tájékoztatás történt a belterületi 
kerékpárút hálózatról (16.), a szúnyog elleni védekezésre elnyert forrás felhasználásáról (idén 
nyáron ennek révén 5 helyett 7 gyérítés lesz - 17.). A kiosztott anyagok között az Árpád fedett 
uszoda vihar által megrongált tetıjének több mint 32 millió forintba kerülı felújításához 
22.428.000 Ft-os, vis maior állami alapból történı támogatás igénylésérıl döntött a testület. 
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Ugyancsak kiosztott elıterjesztést elfogadva a testület hozzájárult egyes mezıgazdasági utak 
burkolatrekonstrukciójára vállalkozói pályázat benyújtásához. 
 
A 15. napirendben tavaly évi közbeszerzési statisztikai összegzést, a 18.-ban a lejárt 
határidejő határozatok végrehajtásáról jelentést, míg a 19.-ben a két ülés közötti eseményekrıl 
szóló tájékoztatót vették tudomásul a képviselık. A nyílt ülés a megszokott rendben 
képviselıi kérdésekre, interpellációkra adott válaszokkal, újabb ilyen felvetések, valamint 
bejelentések megtételével zárult. 
 
Az ülés zárt részén szociális, illetve állattartási önkormányzati hatósági ügyben benyújtott 
fellebbezést bíráltak el, újabb szavazatszámláló bizottsági póttagokat választottak. 
 
 
 
Hajdúszoboszló, 2009. május 25. 
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