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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2012. szeptember 6-i üléséről 

 

A két órán át zajlott ülés nyílt részén 14, a zártan egy - szociális fellebbezés - napirend 

megtárgyalására került sor. (A 3. számút előterjesztője további előkészítésre visszavonta, egy 

anyag pedig kiosztva, sürgősséggel került felvételre.) 

Munkatervben tervezett, kötelezően tárgyalandó téma volt - 6. számmal - az idei költségvetés 

féléves teljesítésének értékelése. Ezt egyhangúlag elfogadták a képviselők, mivel takarékos, 

tervszerű, változatlanul hitelfelvétel nélküli gazdálkodást tükröz. Előtte megtörtént a 

költségvetés megszokott módosítása is. 

A pályázatok kiemelt szerepet kaptak most is. Elsőként egyöntetű szavazattal arról született 

döntés, hogy támogatják a város turisztikai desztinációs menedzsment szervezetének, a 

Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.-nek a szervezet továbbfejlesztésére benyújtandó 

pályázatát. A negyedik napirend keretében egyetértettek az európai unióshoz hasonló 

rendszerű, de norvég finanszírozású, rövidesen kiírandó pályázathoz előnyös két adatlap 

beadásával. Az egyik a leendő hajdúszoboszlói járásban turisztikai vezérfonalú térségi 

gazdaságfejlesztési terv elkészítését célozza, "Hagyományokon, értékeken ízeken alapuló, 

fenntartható turisztikai gazdaságfejlesztés..." címmel. A másik kezdeményezője Mórahalom 

városa, a megújuló és az alternatív energia jobb hasznosítását szolgálja, Hajdúszoboszló és 4 

másik város részvételével. 

A 8. számú előterjesztés elfogadásával városunk önkormányzata rövidesen pályázatot ír ki a 

helyi autóbuszos személyszállítás 2013. január 1-től történő végzésére, mivel a Hajdú 

Volánnal kötött szerződés év végén lejár. A közigazgatási átalakítások kezelését segítendő - 

11. témaként - egyetértettek képviselőink azzal is, hogy pályázatot nyújtsunk be az 

Elektronikus Közigazgatási Operatív Program egyik kiírására, az önkormányzati-hivatali 

munkafolyamatok megújítására, a korábbi pályázatokkal kifejlesztett informatikai 

rendszereink korszerűsítésére. 

Később várható pályázathoz kapcsolódik a 9. napirend keretében született, Hajdúszoboszló és 

Ebes között tervezett kerékpárút városi nyomvonalát kijelölő határozat is. 

 

Az egyedi ügyek sorában településrendezési tervmódosítási szándékról (2.), a valamikori 

hajdúpalánk helyének (kertmozi piac felőli falán) megjelöléséről(7.), közbeszerzési terv 

módosításáról (10.) született döntés. Az ülés tájékoztatókkal, határozatok végrehajtásáról 

adott jelentéssel fejeződött be (12.-14.). 

 

Hajdúszoboszló, 2012. szeptember 12. 

 

         

       /:Dr. Vincze Ferenc:/ 
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