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TÁJÉKOZTATÓ 
Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete 2009. szeptember 10-i ülésérıl 

 
A két óra negyven percig tartott ülésen a képviselık 18 napirend- csoportban döntöttek. 
Munkatervben elıre tervezett a törvény szerint kötelezıen tárgyalandó féléves költségvetési 
értékelés volt (6. napirend). Ezt érdemi vita nélkül elfogadták, mivel a teljesítés idıarányosan 
kedvezı képet mutat. A Turisztikai Desztinációs Menedzsmentre rövidesen benyújtandó 
pályázat utolsó elıkészítı lépése is megtörtént, a 4 taggal (önkormányzat, HUNGAROSPA, 
Vendéglátók, illetve Fizetıvendéglátók Egyesülete)  létrehozandó „Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft.” társasági szerzıdésének és az ügyvezetıjének 
kiválasztására irányuló pályázat szövegének elfogadásával (2). További pályázati döntések is 
születtek az ülésen, a Járóbeteg-Ellátó Centrum nyertes európai uniós fejlesztési pályázatának 
saját forrása 50%-ra (5), csapadékvíz-elvezetı hálózat építésére (16), pályázatíró díj 
megfizetésére (8), közbeszerzési eljárásra (13), a fedett uszodát ért szélvihar okozta kárra (15) 
vonatkozóan. 
A város közelében nem önkormányzati beruházásként, de az önkormányzat 10%-os 
részvételével megépíteni kívánt geotermikus erımő elıl is elhárultak a korábbi akadályok, 
mivel a befektetı cég elfogadta a képviselı-testület által a július 2-i ülésen támasztott 
kiegészítı, módosító szerzıdéses feltételeket (3). Az egyedi vagyoni ügyek (7) körébıl 
kiemelendı, hogy a testület a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége kérelmére 
ingyenesen tulajdonukba adta az általuk korábban rendbehozatott, TESCO közelében levı 
(0229/3 helyrajzi szám, 4500 m2 terület) zsidó temetıt. Nem fogadták el a képviselık egy 
befektetı cég ajánlatát, amely a Libagát és Tokay utcák által határolt „Soproni temetı” 
megvásárlására irányult, lakótelkek kialakítását célozva. Tovább él ez e terület mielıbbi 
rendezésére irányuló szándék, amelyhez azonban fedezetet biztosítani eddig nem sikerült. 
 
A 9. napirendi pontban a képviselık elfogadták az Állami Autópálya kezelı Zrt. ajánlatát 
Hajdúszoboszló jobb elırejelzésére vonatkozóan. Így elérhetı, hogy az M35 pályán a 
Debrecent elkerülı szakaszt megelızı táblán Szolnok alatt „Hajdúszoboszló”-t is 
feltüntessék, az ehhez szükséges 400 ezer forintot az önkormányzat biztosítja. Eddigi, a város 
jelentıs vendégforgalma miatt indokolt kéréseink csak erre a kis eredményre vezettek, 
amellyel a hozzánk utazók várhatóan nem tévednek be Debrecenbe (a csak „Szolnok” felirat 
miatt). Változatlanul sokan téveszthetnek, viszont irányt Nyíregyháza felé, az M3 – M35 
elválásánál, ezért a testület újra nyomatékosan kéri az illetékeseket városunk nevének ottani 
elırejelzı feltüntetésére is. 
 
Megtárgyalásra kerültek kisebb fajsúlyú személyi, szervezeti és egyéb ügyek is. Az ülés a 
megszokott módon a testületi határozatok végrehajtásáról adott jelentés, a két ülés között 
történtekrıl szóló tájékoztató elfogadásával, majd kérdések, interpellációk és a rájuk adott 
válaszok elhangzásával zárult.  
 
Hajdúszoboszló, 2009. szeptember 11. 
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