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TÁJÉKOZTATÓ 
a hajdúszoboszlói képviselı-testület 2008. április 24-i ülésérıl 

 
 
 

A 4 óra alatt lezajlott ülésen a testület 28 elıterjesztést tárgyalt meg. Ezek – cégeink anyagai 
kivételével – megtalálhatók www.hajduszoboszlo.hu internet portálunkon a „közigazgatás” 
menü letölthetı dokumentumainál. Évente visszatérı témaként döntés született a három 
önkormányzati tulajdonú cég (HUNGAROSPA Zrt., Városgazdálkodási Zrt., illetve 
Közüzemi Kft.) közgyőléseinek témaköreiben: 2007. évi üzleti tevékenységrıl szóló 
beszámolók 2008. évi üzleti tervek és kapcsolódó egyéb napirendek (pl. gyógyvíz-
gazdálkodási stratégia). A képviselı-testület színvonalasnak tartja cégei munkáját. A 
vállalkozó által tervezett „biciklitaxi” szolgáltatásra irányuló javaslatot nem tárgyalta, mivel a 
szükséges engedélyekkel az még nem rendelkezik. 
Az áprilisi ülésen törvény által elıírt kötelezı napirend az elızı évi költségvetés 
végrehajtásáról szóló beszámoló. Az elıterjesztésbıl kiderül, hogy az önkormányzat 2007-
ben célirányosan, takarékosan, hitelmentesen gazdálkodott. Az önkormányzati 
közszolgáltatásokat színvonalasan nyújtottuk, a korábbi takarékossági intézkedéseknek 
köszönhetı a hitelmentesség. Az eredeti bevételi és kiadási elıirányzat közel 350 millió 
forinttal többre teljesült, 5.498.903.000 Ft-ot tesz ki. Ebbıl 637.131.000 Ft fordítódott 
felhalmozásra. A 2007. év igazából a pályázatok elıkészítésérıl szólt, az idei évben nagy 
számban nyújtjuk be ezeket, következı testületi ülésen errıl a témáról részletes beszámolót 
adunk majd. Korábbi nyertes pályázat segítségével elkészült a Mezı, a Sarló és Vadas utcák 
burkolat-felújítása, összefogással rövidesen elkészül a Szent István parki játszótér felújítása.  
Pályázatokról ezen a testületi ülésen is született döntés. A képviselık elfogadták a májusban 
benyújtandó városközpont-rehabilitációs pályázat dokumentumait (Integrált Városfejlesztési 
Stratégia, Elızetes Akcióterületi Terv, Anti-szegregációs Terv). A komplex program teljes 
költsége több mint 1,3 milliárd forint, az igényelt, közel 75%-os támogatás több mint 967 
millió forint, a szükséges önerı több mint 335 millió forint. A kétfordulós „Központban a 
kultúra Hajdúszoboszlón” címő projekt keretében az alábbi tevékenységeket kívánjuk 
megvalósítani: 
 

- mővelıdési központ komplex felújítása, színházteremmel bıvítése; 
- (moziból) Bocskai Kulturális Szolgáltató Ház kialakítása; 
- (mozicsarnokból) Bocskai-tér kialakítása; 
- Halasi-tér megújítása; 
- Hısök tere elmaradt részének felújítása; 
- Kígyó utca végi (Profi melletti) parkoló és útrész rendezése; 
- Tőzoltóság épületbıvítése (a megnövekvı létszámhoz). 
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A képviselı-testület pályázni kíván a városi bölcsıde felújítására, bıvítésére is, amelynek 
engedélyes tervdokumentációja elkészítıjérıl döntött most. Pályázati program a Térségi 
Integrált Szakképzı Központokra vonatkozó is, amelyben Hajdúszoboszló Berettyóújfaluval 
és Püspökladánnyal mőködik együtt. A képviselı-testületi mostani ülésen elfogadta a 
hajdúszoboszlói székhelyő „Bihari – Sárréti – Hajdúszoboszlói Szakképzés – szervezési 
Társulás” alapító dokumentumait. Pályázati támogatásból megvalósulhat a Szép Ernı 
Kollégium tetejére napkollektor telepítése is.  
 
Az ülés napirendjén a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységérıl 
és terveirıl szóló beszámoló is szerepelt, amelyet – mint a kölcsönös érdekeket, elınyöket jól 
szolgálni képes formulát – a képviselık vita nélkül elfogadtak. Sorra kerültek a különbözı 
intézmények (közmővelıdési, oktatási-nevelési, egészségügyi, szociális), valamint a 
polgármesteri hivatal takarékosságot célzó felülvizsgálatairól szóló jelentések. Az eddigi 
lépéseket folytatva a testület döntött az óvodai ételkiszállítási rendszer olcsóbbá tételérıl (az 
ebédszállításra pályázatot írunk ki vállalkozóknak), közalkalmazotti (kb. 40-45) álláshelyek, a 
polgármesteri hivatalban a 7-bıl 2 irodavezetıi státusz megszüntetésérıl. A hivatalban a 
vizsgálat az év hátralevı részében folytatódik. 
A vagyoni ügyek körében a képviselı-testület a Damjanich u. 1-5. sz. alatti 3, önállóan be 
nem építhetı ingatlanrészét értékesítette a vételár-ajánlatot tevı befektetı által ígértnél 
lényegesen magasabb, szakértı által megállapított 36 ezer illetve 45 ezer forint 
négyzetméteráron.  
 
Az egyebek között a testület tájékoztatót kapott a polgármesteri hivatal összehangolt 
teljesítmény- és minıségügyi rendszerének 2007. évi eredményeirıl, a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról, a két ülés között történt eseményekrıl. Törvényességi 
észrevételeket, kérdésekre, interpellációkra adott válaszokat fogadott el, majd a nyilvános 
ülésrész kérdésekkel, interpellációkkal, bejelentésekkel zárult. 
 
 
 
Hajdúszoboszló, 2008. április 28. 
 
 
 
        /:Dr. Vincze Ferenc:/ 


