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TÁJÉKOZTATÓ 
a képviselı-testület 2010. április 22-i ülésérıl 

 
 

Az ülésen 14 napirendi pont szerepelt a meghívóban, de a 6. számút (Fesztivál tér beépítési 
koncepciója) a külsı befektetı visszavonta. Elsıként az önkormányzat tulajdonában álló 3 
gazdasági társaság számolt be elmúlt évi gazdálkodásáról és terjesztette elı 2010. évi üzleti 
tervét. Mindhárom elıterjesztést egyhangúlag elfogadta a testület, mivel eredményes munkát 
végeztek a cégek és reális üzleti tervet terjesztettek elı. A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. a 
gazdasági válság és az ÁFA-emelés, valamint az Árpád-fedett uszodát ért viharkár ellenére a 
hazai turizmusban tapasztalt 8%-os visszaeséssel szemben a 2008. évivel azonos 
vendégforgalmat, 132.761.000 Ft mérleg szerinti eredményt ért el, jelentıs fejlesztéseket 
elvégezve (Aqua-Palace Élményfürdı, a létesítményeket főtéssel és árammal ellátó megújuló 
energiát hasznosító beruházások). A Városgazdálkodási Zrt. ugyancsak célirányosan és 
takarékosan gazdálkodva 17.391.000 Ft mérleg szerinti eredményt ért el, jó színvonalon 
végezte szerteágazó közszolgáltatási feladatait. Az ivóvíz-, távhı-, szennyvízelvezetés és 
tisztítás szolgáltatásokat biztosító Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. szintén megbízhatóan jó 
színvonalon dolgozott, 85.961.000 Ft adózott eredményt ért el. 
 
A cégekhez hasonló téma szerepelt harmadikként: beszámoló az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésének teljesítésérıl. A gazdálkodás itt is eredményes volt, a bevételek túlteljesítve 
6.766.752.000 Ft-ot értek el, felhalmozási célra 1.042.380.000 Ft szolgált. Átfogó téma volt a 
4. napirendben is, amelyben a képviselık elfogadták az önkormányzati költségvetési szervek 
(polgármesteri hivatal, valamint az intézmények) 2009. évi belsı ellenırzésérıl készített 
jelentést. 
Az egyedi ügyek sorában a képviselı-testület 2 millió forintot biztosított a tavalyi 
folytatásaként ismét lezajló nyári közbiztonsági akcióprogram költségeinek fedezetére (2.). 
Ötödik napirendként elfogadták a romániai partnerrel közösen második fordulóra benyújtandó 
Interreg-pályázatból megépíteni tervezett turisztikai információs (TDM) irodaépület fıépítész 
által készített tervvázlatát. Hetes sorszámmal egy cég közbiztonsági felajánlásának 
támogatásáról döntöttek, amely alapján hajdúszoboszlói lakosok 50%-os kedvezményes áron 
vásárolhatnak gépkocsijukba „easy TRACK” GPS/GPRS átjelzı és nyomkövetı rendszert, az 
önkormányzat pedig ebbıl befolyó bevételét a közúti közlekedés biztonságosabbá tételére 
használja fel. Nyolcadikként került sorra az utak javítására, kátyúzására 6 millió forintos keret 
felhasználása, amelyhez a testület további 10 millió forintot biztosított. A képviselık nem 
támogatták a külterületi út értékesítésére vonatkozó elıterjesztést (9.), egyetértettek a 
Kaszakút-ér áteresz cseréjével (10.), valamint a Thököly – általános iskola referencia-
intézménnyé minısítésének elindításával (11.). A tájékoztatók körében tudomásul vették a 
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Klaus Lindemann német turisztikai marketing szekértıvel folyó együttes munkáról, továbbá a 
két ülés közötti eseményekrıl adott információkat (12-13.). Újabb döntésként a kistérségi 
többcélú társulásunk térítésmentes használatába adták a Hajdúszoboszló – Nagyhegyes között 
pályázati támogatással épülı kerékpárúthoz szükséges önkormányzati tulajdonú külterületi út- 
és árok ingatlanrészeket, kiosztott sürgısségi elıterjesztés alapján. 
 
Az ülés képviselıi kérdésekre, interpellációkra adott válaszok megtárgyalásával, ilyenek 
elhangzásával fejezıdött be 17.10 órakor. Az elıterjesztések, majd elkészülte után az ülés 
jegyzıkönyve megtalálhatók a www.hajduszoboszlo.hu portálon, az 
önkormányzat/dokumentumok/testületi ülések között. 
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