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TÁJÉKOZTATÓ 
a hajdúszoboszlói képviselı-testület 2008. május 8-i és 15-i ülésérıl 

 
 

A május 8-i rendkívüli ülést a 15.-i pályázati határidı tette szükségessé. Konkrét döntések 
születtek az alábbi pályázatok benyújtásáról 
 

- Médy-Libagát, illetve Tompa utca burkolat-felújítása (ÉA-TEUT kiírás); 
- Utcanév-táblák beszerzése (HÖF-TEKI kiírás); 
- Szilfákalja 16., illetve 37. szám alatti társasháznál levı játszóterek felújítása (HÖF-

CÉDE kiírás); 
- Közvilágítás bıvítése egyes közterületrészeken (HÖF-TEKI kiírás). 

 
A testület ezeket követıen megerısítette a HUNGAROSPA ZRT. részvételét a LEADER-
program HA-VER (Hajdúsági Versenyképesség) helyi közösségben és felhatalmazást adott 
számára üzletrész jegyzésére. 
 
A május 15-i elıre tervezett, rendes ülésen csak 17 napirend megtárgyalása várt a 
képviselıkre, amely közel két órán át tartott. Elsıként a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásának – törvény által elıírtam évenkénti – átfogó értékelése. Beszámoltak 
munkájukról az e területen tevékenykedı szervek (bölcsıde, szociális szolgáltató központ, 
gyámhivatal, rendırség, polgármesteri hivatal). Vagyonügyekben következtek egyedi 
döntések, így önkormányzati bérlakások, illetve zártkerti ingatlan értékesítése, a Hıforrás utca 
3. sz. alatti bérlık máshol történı elhelyezése, ezzel az ingatlan értékesítésre elıkészítése 
tárgyban. 
Az ülés a Bocskai Szakképzı Iskola minıségirányítási programjának, majd nevelési-oktatási 
intézmények alapító okirat módosításainak, valamint 2007. évi közbeszerzési statisztikai 
összegzés elfogadásával folytatódott. A testület tájékoztatást kapott a Hajdúszoboszlói Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat törvényes mőködésérıl, jogszabályi lehetıség híján nem tudott 
anyagi támogatást nyújtani egy magánszemély ingatlana HCKÖ által kezdeményezett 
felújításához. A Hajdúszoboszló – Nagyhegyes között tervezett külterületi kerékpárút – és az 
Ady E. utcait a Malom soron, Huba utcán át a József A. utcai kerékpárúttal összekötı 
belterületi szakasza – engedélyes tervei egy cég ingyenes felajánlásával elkészültek. Most az e 
tervek hatósági engedélyeztetését elvégzı céget választotta ki a testület, döntött a 
Nagyhegyes- Hajdúszoboszló közötti költségmegosztásról is. (A két önkormányzat a 
beruházást pályázati támogatásból kívánja majd megvalósítani, errıl ezután dönt a képviselı-
testület.) 
 
A tájékoztatók körében az elsı az általános iskolai beiratkozásról szólt, mely szerint a 4 
intézményben 2-2 elsı és egyetlen kislétszámú osztály indul szeptembertıl. A második 
tájékoztató szokásosan a két ülés közötti eseményekrıl szólt. A testület Váradi Ferenc 
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képviselıi indítványára döntött pályázat kiírásáról a mozi, kertmozi üzemeltetésre. A 
nyilvános ülés kérdésekre, interpellációkra adott válaszok elfogadásával, majd ilyenek 
elhangzásával zárult.  
 
Az ülés zárt részén, szociális fellebbezések elbírálása után az Aqua-Palace Élményfürdı 
közbeszerzése alapján adtak felhatalmazást további eljárásra a vezérigazgató-
projektmenedzsernek. Legvégül pedig arról döntöttek a képviselık, hogy a Gázláng utcai 
sporttelepet a tulajdonos TIGÁZ által kért, könyvszerinti értéknek megfelelı vételáron nem 
kívánják megvásárolni. 
 
 
Hajdúszoboszló, 2008. május 19. 
 
 
 
        /:Dr. Vincze Ferenc:/ 
 
 


