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TÁJÉKOZTATÓ 
 

Hajdúszoboszló Képviselı-testülete 2008. szeptember 18-i ülésérıl 
 

 
A testület a 14.00 órakor kezdıdött ülés nyílt részén 21 napirendet tárgyalt, a zárt ülésen 
szociális fellebbezésekben döntött. (Az elıterjesztések a www.hajduszoboszlo.hu internet-
portálon megtalálhatók.) Az ülés „fı” napirendje (7.) a 2008. évi költségvetés féléves 
végrehajtásáról adott kötelezı beszámoló volt (amelyhez elızıként egy rutin költségvetés-
módosítás kapcsolódott). A költségvetési gazdálkodás a tervnek megfelelı, takarékos és 
célirányos, így a beszámolót a testület elfogadta. Közigazgatási hivatali törvényességi 
észrevételek alapján is sor került (9. napirend) három önkormányzati rendelet módosítására, 
illetve szociális gondoskodási tárgyban 3 új rendelet alkotására. Utóbbiak hatékonyabbá 
teszik a támogató rendszer mőködését, könnyítik a munkát és az ügyfelek helyzetét.  
 
Az elsı napirendben a Zichy Géza Zeneiskola elismert igazgatója, Török László lemondása 
miatt az intézmény vezetésével a jelenlegi igazgatóhelyettest, Czeglédi Zoltánnét bízták meg 
a képviselık.  
 
Ezen az ülésen is döntés született pályázatok kapcsán, amelyek közül kiemelkedik a leginkább 
a József A. utca – Fesztivál tér – Jókai sor korszerősítését megcélzó „Hagyományok, ízek 
Hajdúszoboszlón” programközpontú turisztikai fejlesztési koncepció elkészítésére, illetve a 
Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezet létrehozására irányuló. A pályázati 
eredményesség az ülésen adott szóbeli polgármesteri tájékoztató alapján az alábbiak szerint 
alakult eddig:  
 
A polgármesteri hivatal által idén beadott 21 pályázatból 16-ot bíráltak el. Közülük 12 nyert 
támogatást (75%-os eredményesség).  
 
A nyertes pályázatok:  
 

- szennyvíztisztító-bıvítés és csatornahálózat-építés III. üteme (elsı forduló);  
- Térségi Integrált Szakképzı Központ elı pályázata (Berettyóújfaluval és 

Püspökladánnyal közösen);  
- Hıgyes Endre Gimnázium felújítása (elsı forduló).  

 
A hivatal városfejlesztési irodája által tanácsadó igénybevétele nélkül készített 11 magyar 
kiírásra benyújtott pályázatból nyert 9:  
 

- Médy-Libagát, illetve Tompa utca felújítása;  
- utcanév- és tájékoztató táblák kihelyezése; 
- Szilfákalja 37. sz. alatti játszótér felújítása;  
- közvilágítás-korszerősítés (Huba, Bányász, Pávai-Vajna, Liget utcában, illetve a Szent 

István parkban).  



 2 

 
Nem nyert a Szilfákalja 16. sz. alatti játszótér felújítására, valamint az Eötvös utca 
közvilágításának korszerősítésére beadott pályázat. Az európai uniós pályázatok közül nem 
nyert a József Attila utca és a Pávai Általános Iskola felújítására, valamint – forráshiány miatt 
– a csapadékvíz-elvezetı rendszer kiépítésének I. ütemére benyújtott projekt. Még nem 
bírálták el a rendelıintézet, valamint a bölcsıde felújítására, bıvítésére, továbbá a 
városközpont rehabilitációra, illetve az „Intelligens Iskolákért” infokommunikációs 
technológiára benyújtott pályázatokat.  
 
Döntések születtek vagyonhasznosításban is. Ezek között a testület – kérelmére – 3 éves tartós 
bérleti jogot biztosított - megfelelı garanciákkal - a József Attila utcai „Fesztivál-téren” évek 
óta mőködı, az állapotok javítását saját anyagi eszközeibıl vállaló vendéglátós vállalkozónak. 
Meghatározták az új üzemeltetınek a Bocskai mozi és kertmozi mőködési feltételeit, viszont 
nem kapott elegendı szavazatot a Debreceni útfél - Tessedik utca sarkán levı önkormányzati 
ingatlan árverésen történı értékesítésére vonatkozó javaslat. Értékesítésre kerülhet viszont a 
galyatetıi telek, illetve az egyetlen ajánlattevınek a gólyási Keleti-fıcsatorna parti 
önkormányzati ingatlan. A Csipkéskert villamos energia ellátásának kiépítéséhez 50%-os 
támogatást (maximum 840 ezer forintot) nyújt az önkormányzat a minimum 296 érintettbıl 
megszervezendı építıközösségnek. A 16. számú, fásításra irányuló elıterjesztést átdolgozásra 
visszaadta a testület a hivatalnak, következı ülésén fogja tárgyalni. Az idei kedvezı 
tapasztalatok alapján a testület jövıre is támogatást nyújt (3200 euro-t) a Németországból 
Debrecenbe menetrend szerint közlekedı légijáratok marketing költségeihez. A képviselık 
elismerésüket fejezték ki Csontos Evelinnek a Nemzeti Vágtán nyújtott nagyszerő 
lovasteljesítményéért, egyes költségeit megtérítik és sikerdíjat is kap (18. sz. napirend).  
 
Az ülés a szokásos tájékoztatók (lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, közbeszerzési 
döntésekrıl, két ülés közötti eseményekrıl) után 18.15 órakor fejezıdött be.  
 
 
Hajdúszoboszló, 2008. szeptember 22. 
 
       
        /:Dr. Vincze Ferenc:/ 
 
 
 
 


