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TÁJÉKOZTATÓ 
a képviselı-testület 2010. június 10-én tartott ülésérıl 

 
 

Az ülésen  - két kiosztottal (HUNGAROSPA, illetve árvízkárosultak megsegítése) együtt – 23 
napirend volt terítéken. Elsıként a Hajdú Volán 2009. évi helyi autóbusz-közlekedésérıl adott 
beszámolóját,  majd a b., alpontban az ehhez a szolgáltatáshoz járó normatív állami támogatás 
igénylését fogadták el a képviselıink. 
Pályázatokkal kapcsolatos döntések ezen az ülésen is születtek. A 2. napirendi pontban a 
városi bölcsıde fejlesztéséhez kapcsolódó, a teljes alápincézést szolgáló tervezési 
költségekrıl döntöttek. A bölcsıdei beruházási munkálatok – várhatóan ez év ıszétıl egy 
évig – csak a csoportok máshová helyezésével folyhatnak, ezért a két csoport ideiglenes 
elhelyezését a Kovács Gyula úti Mesevár, valamint az Ady Endre úti Manókert óvoda 
épületében oldja meg az önkormányzat. A 8. napirendi pontban a testület további költségek 
fedezetét biztosította a Hajdúszoboszló – Nagyhegyes között pályázati támogatásból 
megépíteni kívánt  kerékpárúthoz. 15.-ként a Berettyóújfaluval és Püspökladánnyal közösen 
elnyert, Térségi Integrált Szakképzı Központ pályázati projekt finanszírozásáról született 
határozat. A 16. napirendben  elfogadták a Turisztikai Desztinációs Menedzsment pályázat 
keretében készített Középtávú Együttmőködési Megállapodást.  
Az önkormányzat intézményeinek mőködési dokumentumaival kapcsolatban több 
elıterjesztést fogadtak el a képviselık (3., 4., 7. napirend), megtárgyalták a Gönczy Pál 
Kéttannyelvő, valamint a Pávai-Vajna Ferenc Általános Iskola önértékelését (5.). 
Az önkormányzati vagyont és a beruházásokat több elıterjesztés érintette. Így a 6. számú – 
belterületbe vonásról –, a 10. számú - választókerületek felújítási munkáiról –, a 11. számú – 
utcabútorokról-, a 12. számú - Gábor Á. utcai útépítésrıl -, a 18. számú – területbérleti 
szerzıdés meghosszabbításáról -, a 19. számú – a Vénkert közvilágításának bıvítésérıl -, a 
20. számú – útszınyegezési munkákról -, valamint a Hungarospa Rudolf szállodában létesülı 
gyógyászati új telephelyérıl.  
Évek óta megszokott módon a szállodai kiajánlásokat segítendı a testület döntött az 
idegenforgalmi adó 2011. évi, változatlan mértékérıl (9.). A 13. és a 14. napirendi pontban a 
fenntartható fejlıdéssel kapcsolatos témák szerepeltek. Beszámoló készült a város 
környezetvédelmének helyzetérıl, a pályázati támogatások felhasználásáról, amely tárgyban 
az elmúlt években számos fontos fejlesztés, intézkedés történt. Az energiaracionalizálásban, 
energiahatékonyságban, az alternatív, megújuló energiák használatában is megtörténtek 
fontos kezdeti lépések – különösen a Hungarospa-nál országosan is élenjáróan -, de ez a 
terület fontos szerepet kell kapjon a következı évek pályázataiban. Az Állami számvevıszék 
évrıl-évre ellenırzi az önkormányzati-hivatali feladatcsoportokat, 17. témaként beszámolót 
fogadott el a testület a helyi adók kezelését érintı vizsgálatról. 
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Polgármesteri javaslatra az árvízkárosultak megsegítésére 1 millió forintot szavazott meg a 
képviselı-testület. Az utolsó 21. – napirendi pontban képviselıi kérdésekre, interpellációkra 
adott hivatali válaszok szerepeltek, majd ilyenek és válaszok elhangzásával zárult az ülés. 
 
 
Hajdúszoboszló, 2010. június 14. 
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