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Amikor még elegen voltak a szavazáshoz Fotó: F. Szilágyi Imre
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Debrecen (HBN) -  A két évvel 
ezelőtti kormánylátogatás után 
született 1068-as kormányhatáro
zat jó része megvalósult. A töb
bi folyamatban van -  hangzott el 
a megyei önkormányzat közgyű
lésének pénteki ülésén. Ugyan
akkor voltak olyan képviselői vé
lemények is, miszerint apróságok 
valósultak meg, a jelentősebb fel
adatok nem.

A szót kérő képviselők példák
kal bizonyították állításaikat, 
abban pedig valamennyien egyet
értettek, hogy indokoltnak tartják 
a kormányhatározat hatályban 
maradását, továbbá azt, hogy a 
középtávú fejlesztések a jövő év
től kezdődően aktuálissá váljanak. 
Megfogalmazódott az is, hogy a 
területfejlesztési törvény parla
menti elfogadása után a kormány- 
határozatban foglaltakat, valamint 
az azóta aktuálissá vált kérdése
ket a majdan létrejövő megyei te

rületfejlesztési tanács koordinál
ja. Több képviselő is szorgalmaz
ta, hogy alaposabb, elemzőbb tá
jékoztatás készüljön, hiszen csak 
így lehet bemutatni a szaktárca 
előtt azt a sok területet, amelyben 
Hajdú-Bihar felzárkóztatásra szo
rul, különben a hátrányok lefara
gása ülúzió marad.

Ezen az ülésen tárgyalták a kép
viselők a megyei önkormányzat 
közgyűlésének következő négy

évre szóló ciklusprogramját is. Az 
MSZP-frakció álláspontja szerint 
ez nem tökéletes, de évenként vál
toztatható, finomítható. A Fidesz 
MPP úgy véli, sem formai, sem 
szakmai szempontból nem felel 
meg a ciklusprogram az elvárá
soknak, mert az csak óhajgyűjte
mény, amelynek hiányosságaként 
említették, hogy nincs megjelölve 
az út, a cél, a módszer és a forma. 
Virágh Pál képviselő pedig arról

szólt, hogy olyan bizonytalan 
helyzetben, amely ma jellemző, 
nehéz programot készíteni. Meg
ítélése szerint az intézményeket 
működtető, az egész megyéért is 
tevékenykedő, valamint szervező, 
kezdeményező, javaslattevő ön- 
kormányzati ciklusprogramra van 
szükség. Szilaj Pál, a közgyűlés el
nöke többek között annak a véle
ményének adott hangot, hogy a 
kritika mellett konkrét javaslatok 
is hangozzanak el.

E két témát követően a külön
félék keretében döntöttek arról, 
hogy a berettyóújfalui önkor
mányzat által felajánlott intézmé
nyek átvételére vonatkozó meg
állapodástervezetet a megyei köz
gyűlés elnöke terjessze a testület 
elé.

A tervezett többi napirendi 
pontot -  melyek minősített több
ségű szavazást igényeltek volna -  
elnapolták, lévén, hogy a 40 tagú 
képviselő-testület létszáma dél
után négy órára huszonhatra 
apadt.


