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Az egy órán át tartott ülésen a meghívóval továbbított 13 napirendi pont 

megtárgyalása történt meg. Elsőként a helyi menetrend-szerinti autóbusz-

közlekedést az önkormányzattal kötött szerződés alapján végző Hajdú Volán 

Zrt. adott számot a tavaly végzett szolgáltatásról. A napirend második részében 

a testület - törvényi változás alapján - hatályon kívül helyezte az autóbusz-

viteldíjakat megállapító önkormányzati rendeletét, egyben elfogadta a 

közszolgáltatási szerződés immár viteldíjakat is tartalmazó módosítását. 

Másodikként - a jogszabályok által előírtan évente kötelezően megtárgyalandó - 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátást bemutató beszámolót fogadták 

el vita nélkül a képviselők. 

 

Pályázatokkal kapcsolatos előterjesztések következtek a sorban, amelyek 100%-

os támogatottságú európai uniós - TÁMOP-támogatások elnyerésére irányulnak 

(3., 4., 6. napirendi pont). 

Először a kulturális szakemberek képzésére, majd az óvodák fejlesztésére, ezt 

követően a városi szintű, a munka és a magánélet összehangolásának segítésére 

szolgálót fogadták el egyhangúlag a képviselők. 

A 5. napirendben a polgármesteri hivatal - és emiatt az önkormányzat - 

szervezeti és működési szabályzatának módosításáról született döntés, a 

jogszabályi előírások változása miatt.  

7. témaként a képviselő-testület tájékoztatást kapott a polgármesteri hivatal 

integrált irányítási (teljesítmény és minőségügyi) rendszerének tavalyi 

eredményeiről, amely a szervezet és dolgozói többletmunkáját tükrözi. A 

következő döntéssel a képviselők - 2011. június 11-én 14.00 órakor a 

polgármesteri hivatalban tartandó - árverésen történő értékesítésre jelöltek ki 7 

db beépítetlen ingatlant. Újabb határozatával a testület nem járult hozzá egy cég 

a városban végzendő házi segítségnyújtási szolgáltatásra irányuló kérelméhez 

(többek között azért, mert ilyen szolgáltatást már végez a Kistérségi Szociális 

Szolgáltató Központ és a Református Egyházközség is). 
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A 10. és 12. számú napirend egyaránt közbeszerzéssel kapcsolatos. Az egyik a 

tavalyi közbeszerzések statisztikai összegzése volt, a másik pedig - a törvényi 

változást érvényesítő - önkormányzati közbeszerzési szabályzat-módosítás. 

 

Húsbavágó téma a város főutcájának (a Nádudvari úttól a 4. sz. főút debreceni 

lehajtójáig terjedő szakasza) üzemeltetési kötelezettsége. Az áprilisi ülésen 

elkezdődött tárgyalás a mostanin  folytatódott, 11. sorszám alatt. 

A képviselő-testület határozatában az útszakasz újra országos közúttá 

minősítését kezdeményezi a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési 

Felügyelőségénél, mivel a forgalomszámlási adatok azt tükrözik, hogy a helyi 

közutaknál lényegesen nagyobb forgalmat vezet el az út. (Ennek sikere esetén az 

üzemeltető az állami közútkezelő maradna, a költségeket továbbra is  az állam 

és nem az önkormányzat viselné.) 

 

A legutóbbi ülés óta történt eseményekről adott tájékoztató zárta a napirendek 

sorát, majd kérdések, interpellációk, bejelentések hangzottak el zárásként. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2012. május 14. 

 

 

 

        /:Dr. Vincze Ferenc:/ 

 


