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Az alig több mint fél órán át tartott nyílt ülésen - a két később kiküldött 

sürgősségivel együtt - 9 napirend megtárgyalására került sor. (A zárt részen egy 

szociális bérlakás bérlőjéről döntöttek, amely egy 8 tagú család.) 

 

Elsőként a Hajdú Volán Zrt. beszámolóját fogadták el a helyi menetrend szerinti 

autóbusz-közlekedés 2012. évi működéséről. Ugyancsak évről-évre visszatérő, 

kötelező témaként értettek egyet egyhangúlag a gyermekjóléti feladatok 2012. 

évi teljesítéséről adott átfogó beszámolóval. Harmadikként módosították az 

önkormányzat két, szociális gondoskodást szabályozó rendeletét. A főtér 

városháza melletti (Emlékezés tere) részén pályázati támogatásból megvalósuló 

átépítéséhez kapcsolódóan önkormányzati saját forrásból elvégzik a kerékpárút-

szakasz és a teljes járdarész felújítását is.  

 

Megragadva ezt a lehetőséget is az önkormányzat pályázatot nyújtott be 100%-

os, 28 millió forint összegű állami költségvetési forrásra az Arany János úti 

óvoda energiamegtakarítási célú felújítására (külső hőszigetelés, nyílászárók 

cseréje). Következett a két sürgősségi előterjesztés tárgyalása.  

 

Hatodikként került sorra a debreceni repülőtérre orosz turistákat szállító 

charterjáratok marketingjének támogatását célzó javaslat. Képviselőink ezt is 

egyhangúlag elfogadták. A költségvetési tartalékból így biztosított 15 000 euro 

segítségével (valamint turisztikai szolgáltatóink és a debreceniek 

hozzájárulásával) július elejétől hetenként egy, több mint 100 személyes gép 

szállít hozzánk is vendégeket  orosz utazási iroda szervezésében (legalább 16 

gép érkezik idén). 

 

Joghézag-pótló önkormányzati rendelet alkotása történt meg a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének szankcióiról. Ez 

lehetővé teszi a hatósági fellépést (50 000 Ft-ig terjedő helyszíni és 150 000 Ft-

ig lehetséges mértékű közigazgatási bírságolási lehetőséggel) a közterületek 

rendjének - benne a vendégeknek szálláshelyet kínálóknak ("neppereknek") -, a 
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város jelképeinek megsértőivel, a környezetvédelmi szabályok be nem tartóival, 

valamint a temetői rend megszegőivel szemben. 

 

Az ülés az elmúlt három hétben történt fontosabb eseményekről adott 

tájékoztató elfogadásával, majd kérdések, interpellációk és válaszaik 

elhangzásával zárult. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2013. május 10. 
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