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TÁJÉKOZTATÓ 
a képviselı-testület 2010. március 25-i ülésérıl 

 
 

Az ülés nyilvános részén 20, a zártan pedig egy – egyedi szociális ügyekben fellebbezések 
elbírálása – napirendet tárgyaltak meg a képviselık.   
Elsıként a város közbiztonságának 2009. évi helyzetérıl adott értékelést a rendırkapitányság, 
valamint hozzá kapcsolódva a közterület-felügyelet. A kérdések, vélemények, javaslatok és 
elıadók reagálása után az elıterjesztéseket a képviselık egyhangúlag elfogadták, mivel 
Hajdúszoboszló közbiztonsága tavaly is kiegyensúlyozott, szilárd volt, kirívó bőncselekmény 
nem történt. 
Másodikként a Hajdúszoboszlói Városi Televízió intézményvezetı-fıszerkesztıjének 
megbízása következett. Az öt pályázó közül a polgármesteri javaslattól eltérıen a minimálisan 
szükséges 10 szavazattal Gurbán György (Debrecen) kapott megbízást 2010. július 1-tıl. A 
harmadik napirendi pontban a Járóbeteg-Ellátó Centrum igazgató fıorvosa az egészségügyi 
ellátás helyzetérıl, feladatairól szóló szakmai beszámolóját fogadták el a képviselık. 
Szociális ellátások térítési díjait szabályozó önkormányzati rendelet-módosítás következett, 
majd 5-6. témaként a településrendezési tervek aktuális módosításával kapcsolatos két 
fıépítészi elıterjesztés. A 7. napirendben – az elızı ülésen elfogadott idei évi költségvetés 
alapján készített – az önkormányzat 2010. évi beruházási-felújítási programja lett 
meghatározva. Köszönhetıen a célirányos, takarékos gazdálkodásnak és a számos nyertes 
pályázati projektnek, az idén is jelentıs beruházások (9 területen), felújítások (ugyancsak 9 
területen) zajlanak Hajdúszoboszlón. Ehhez kapcsolódik a 13.-ként elfogadott 
környezetvédelmi program 2010. évi intézkedési terve, amely 11 területen eredményez 
fejlesztést, illetve intézkedéseket. Az egyedi vagyoni ügyekben (8-9.) a testület 
meghosszabbította a Böszörményi – Liget u. sarkán már mőködı quad-pálya bérleti 
szerzıdését, másik vállalkozónak a Liget utcán elhanyagolt területet adott bérbe „kalandpark” 
kialakítására. A romániai Rév (Vadu Crisului) községgel közösen zajló Interreg-pályázat 
segítségével létrehozandó turisztikai információs iroda (TDM) megépítésének helyszíneként a 
strand fıbejárat utáni újságos-pavilon melletti fürdı kerítésén belüli területrészt jelölték ki a 
képviselık. A 10-12. napirendi pontban intézményi pedagógiai programról és alapító okiratok 
módosításáról döntöttek. A 14. témát a József A. út felújítására elnyert 93.976.525 Ft (a teljes 
beruházási költség önerıvel 110.560.619 Ft) európai uniós pályázati támogatás 
felhasználhatóságához, a beruházás elvégzéséhez szükséges 4 millió forint 
projektmenedzsment-költség hitelbıl történı biztosítását jelentette. Következett az 
önkormányzatra kötelezı 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása. 16. napirendként a 
képviselı-testület tájékoztatást kapott a polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és 
minıségügyi rendszer céljainak, feladatainak 2009. évi teljesítésérıl. A 18. elıterjesztés 
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alapján a testület „idegenforgalmi” bizottsága nevét „turisztikai”-ra változtatta a szervezeti és 
mőködési szabályzat módosításával. A 14.00 órakor kezdıdött ülés a szokásos módon 
testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentés, két ülés között történt eseményekrıl 
készített tájékoztató, majd kérdések, interpellációk és válaszaik, valamint szóbeli bejelentések 
elhangzásával zárult 17.40 órakor. 
 
Az elıterjesztések – elkészülte után a jegyzıkönyv is – megtekinthetık a 
www.hajduszoboszlo.hu portál „Önkormányzat – Dokumentumok” részében. 
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