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TÁJÉKOZTATÓ 

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének  
2009. február 26-án tartott ülésérıl 

 
  
A szokott idıben, 14.00 órától tartott és 18.35 órakor befejezıdött ülésen a képviselık a nyílt 
ülésrészen 14, míg a zárton 3 napirendet tárgyaltak meg. A legfontosabb téma a 2009. évi 
költségvetés elfogadása volt. 
 
Az önkormányzat idei költségvetése – köszönhetıen a korábbi években idıben megtett 
költségtakarékossági ésszerősítési intézkedéseknek, valamint az idegenforgalmi vonzerıt 
növelı fejlesztéseknek – változatlanul érdemi hitelmentes elıirányzatokat tartalmaz. (A 
nagymértékő fejlesztésekhez van elıirányozva minimális, 68.702.000 Ft-ban tervezett hitel-
elıirányzat, amelynek tényleges felvételére nem biztos, hogy szükség lesz az év folyamán.) 
A költségvetés bevételi és kiadási fıösszege 6.280.065.000 forint (2008-ban ez 5.991.956.000 
Ft volt). A bevételek növekedését legnagyobb mértékben az idegenforgalmi adóból, illetve a 
nyertes pályázatokból származó többletösszegek, valamint a tavalyi takarékos gazdálkodásból 
származó pénzmaradvány eredményezik. A kiadások körében a legnagyobb arányt a 
mőködésiek (4.737.466.000 Ft) teszik ki, amelyek a megtett intézményi-hivatali takarékossági 
lépésekkel a legszükségesebb mértékre szorítottak (2008-ban a mőködési kiadásokra 
4.361.898.000 Ft volt elıirányozva.) 
Az eddigieknél is örvendetesebb tény, hogy fejlesztési célokat 1.542.599.000 forint szolgál 
idén, míg tavaly ez 951.058.000 forint volt. A fejlesztési elıirányzat annak ellenére jelentısen 
nagyobb, hogy biztosított az önkormányzati közszolgáltatások színvonalas ellátásának 
fedezete, elıirányzat-növekedés is van egyes fontos területeken (pl. városüzemeltetés, 
városmarketing, intézmények eszközfejlesztése, karbantartása, felújítása, kulturális 
programok). A fejlesztések zömmel pályázati támogatásból valósulhatnak meg. A legalább az 
elsı fordulóban nyertes pályázataink segítségével az alábbi nagyberuházások valósulhatnak 
meg rövidesen: 

 
- szennyvíztisztító-telep és a csatornahálózat bıvítése, 
- járóbeteg-ellátó centrum (rendelıintézet) felújítása, bıvítése, 
- Hıgyes Endre Gimnázium felújítása, 
- bölcsıde felújítása, bıvítése, 
- Médy – Libagát, illetve Tompa utcán útfelújítás 
- Szilfákalja 37. játszótér felújítása, 
- 5 utcában közvilágítás-bıvítés, 
- utcanév-táblák pótlása. 
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A költségvetés fejlesztési része jelentıs elıirányzatot tartalmaz még út- és járdaépítésre, 
felújításra (több mint 100 millió forint), csapadék- és belvízelvezetésre (80 millió forint), 
emellett fásítás, parkfelújítás, utcabútorok beszerzése, szabadtéri színpad kisebb felújítása, új 
gyalogátkelıhelyek építése is megtörténhet. 
 
 
A szinte minden ülésen elıforduló egyedi vagyonügyeken túl további fontos napirendeket is 
tárgyaltak a képviselık. Elfogadták az Állami Számvevıszék önkormányzati szilárd 
hulladékgazdálkodási feladatok ellátásának ellenırzésérıl készített jelentését, amely e 
területen csak néhány apróbb hiányosságot tárt fel. Újraalkották a közterület-használatról 
szóló, enyhítették az állattartást szabályozó önkormányzati rendeletet, tárgyalták a távhıdíj-
emeléssel kapcsolatban benyújtott, számos fogyasztó aláírásával ellátott lakossági beadványt. 
Döntöttek arról is, hogy a kistérségi társulás kezdeményezésére az önkormányzat gesztorként 
pályázatot nyújt be a TÁMOP 1.4.4-08/1 konstrukciószámú kiírásra foglalkoztatási stratégia 
és megállapodás készítésére. Dőlıutakat is elneveztek a Városszépítı Egyesület javaslatai 
alapján, emellett az újabb Nemzeti Vágtán indulást is megszavazták. Az ülés nyílt része 
tájékoztatókkal fejezıdött be. 
 
A zárt ülésrészen egyedi szociális ügyben fellebbezés, a helyi választási bizottság új tagjainak 
megválasztása, valamint közalkalmazotti címadományozás szerepelt napirenden. 
 
Az elıterjesztések – és majd a jegyzıkönyv elkészülte után a döntések – megtalálhatók a 
www.hajduszoboszlo.hu internetportálon, az önkormányzat/közigazgatás menüpontban. 
 
 
 
Hajdúszoboszló, 2009. március 2. 
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