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TÁJÉKOZTATÓ 
 

Hajdúszoboszló Képviselı-testülete 2008. október 16-án tartott ülésérıl 
 

Az ülésen a megszokottnál kevesebb (18) napirend várt megtárgyalásra, így az már 17 óra 
elıtt néhány perccel befejezıdött. (Az elıterjesztések a www.hajduszoboszlo.hu portálon, a 
Közigazgatás menüpontban megtalálhatók.) Két, munkatervben tervezett fı napirend volt. Az 
egyik a közoktatási intézmények tanulóinál országos keretben végzett kompetenciamérés 
városi eredményeirıl adott tájékoztató, amelynél az eredményeket tekintve a törvényben 
elıírtak szerint a helyi intézményekben nem volt szükség külön intézkedési terv készítésére. 
A másik a 8/a napirendként elfogadott „Tájékoztató az önkormányzat civil szervezetekkel 
történı együttmőködésérıl, az aktuális teendıkrıl” címő elıterjesztés. Az anyagot a helyi 
civil szervezetek körében végzett, kedvezı végeredményő kérdıíves felmérés is megalapozta. 
A napirend összegzése az, hogy az együttmőködés jó, az utóbbi években a tett 
intézkedéseknek is köszönhetıen fejlıdött, a leírt teendık teljesítése még olajozottabbá teheti 
a kapcsolatot. A vitában megfogalmazódott a Civil Alap keretösszege (2,5 millió forint 
évenként) emelésének indokoltsága és az önkormányzat által nyújtott támogatási rendszerek 
(kulturális, sport alap, idegenforgalmi célkeret) még jobb összehangolásának szándéka.  
 
A kistérségi együttmőködés további erısítését szolgálta két elıterjesztés: a 2009. január 1-tıl 
Hajdúszováttal és Nagyhegyessel együttesen átalakítással létrehozandó „Kistérségi Szociális 
Szolgáltató Központra” vonatkozó, amelynek érdekében a társulási megállapodás módosítását 
is elfogadta a testület. A lépés hatékonyságnövelésen túl takarékossági célt is szolgál, hiszen 
néhány tízmillió forint állami normatív többlettámogatással csökkenthetı a települési 
önkormányzatok költségvetési finanszírozási kiadása. Ebes saját döntése alapján nem kíván 
részt venni ebben, saját intézményével oldja meg ezen feladatait.  
 
A teljes várost érintik a (3-4. napirend) a 10 egyéni önkormányzati képviselıi 
választókerületben 3-3 millió (összesen 30 millió) forintból elvégzett kisebb beruházások, 
felújítások, valamint a még az idei évben tervezett fásítás. Az ülés többi napirendi pontja 
egyedi (vagyonhasznosítási, közbeszerzési, pályázati) döntéseket hozott, tájékoztatást jelentett 
két ülés közötti eseményekrıl, válaszokat interpellációkra, kérdésekre, illetve lehetıséget 
újabb ilyenek megtételére. A vagyoni ügyek közül említést érdemel a Libagát-Tokay utcák 
által határolt 3 hektár 1562 m2 területő, korábbi úgynevezett „Soproni-temetı” kiürítésének 
és felszámolásának megkezdése.  
 
 
Hajdúszoboszló, 2008. október 21.  
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