
 
 

 Hajdúszoboszló Város Jegyzıje  

4200 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 

Telefon: 52/557-300        Fax: 52/557-302 

www.hajduszoboszlo.hu 

 

 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

Hajdúszoboszló Város Képviselı-testületének  
2009. április 23-án tartott ülésérıl 

 
  
A 14.00-tıl 18.00 óráig tartott ülésen 19 napirend megtárgyalására került sor. A nyílt rész 
évente visszatérı témái voltak: 

 
- az önkormányzati gazdasági társaságok beszámolói a 2008. évi gazdálkodásról, 2009. 

évi üzleti terveik (közgyőléseikre felkészülés), 
- az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása (zárszámadás), 
- beszámoló a Hajdúszoboszlói  Kistérségi Többcélú Társulás tevékenységérıl. 

 
 
 
A három önkormányzati gazdasági társaság (Hungarospa Zrt., Városgazdálkodási Zrt., 
Közüzemi Kft.) egyaránt eredményes tavalyi gazdálkodásról adott számot, 2009. évi üzleti 
terveiket is egyhangúlag elfogadták a képviselık. 
 
 
Szintén sikeres volt a tavalyi önkormányzati költségvetés teljesítése, a bevételek a tervezettnél 
nagyobbak lettek, a költségvetési szervek is takarékos gazdálkodással nyújtották a 
közszolgáltatásokat, számos pályázat benyújtására került sor – döntı részük azóta nyert is 
támogatást –. Az önkormányzat 2008. évi összes bevétele és kiadása 6.278.359.000 Ft volt, 
amelybıl mőködési célú kiadás 4.933.895.000 Ft, felhalmozási-beruházási pedig 808.441.000 
Ft. 
 
A kistérségi társulásnak is eddigi legeredményesebb éve volt a tavalyi, többcélúból valódi 
többfeladatúvá vált a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ fenntartásába vételével, a belsı 
ellenırzés társulási keretbe illesztésével, közmunka-pályázat elnyerésével és lebonyolításával. 
 
Éppen a szociális gondoskodás társulási szintre kerülése miatt módosították a képviselık 
három ilyen tárgyú önkormányzati rendeletünket (3.napirend). Sor került az elmúlt évi belsı 
ellenırzési tevékenységrıl szóló jelentés elfogadására (2/b), Közoktatási Intézkedési Terv 
aktualizálására (5.), a szakképzés-szervezési társulás költségvetésének módosítására (7.), 
szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására (10.). 
A pályázatok ezen az ülésen is nagy teret kaptak. A lakosságra változatlanul kedvezı döntés 
született a szennyvízcsatorna hálózat-kiépítés befejezı ütemének anyagi hozzájárulásairól 
(6.), tájékoztatás készült a pályázati program helyzetérıl, a tennivalókról (11.). 
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A testület pályázat benyújtásáról döntött kistérségi foglalkoztatási stratégia kidolgozására (8.), 
a Sportház és a Bocskai-sporttelep öltözıépületének felújítására (9.). A 12. napirendben adott 
két ülés közötti eseményekrıl szóló tájékoztatóban pedig újabb nyertes pályázatról szóló hír 
szerepel: 112.733.400 Ft uniós támogatást kap Hajdúszoboszló oktatásfejlesztésre. 
 
Az ülés nyílt része képviselıi kérdésekre, interpellációkra adott válaszok tárgyalásával, 
ilyenek és bejelentések elhangzásával zárult. A zárt ülés egyetlen témája szociális egyedi 
ügyben fellebbezésrıl való döntés volt.  
 
 
Hajdúszoboszló, 2009. április 29. 
 
 
        /:Dr. Vincze Ferenc:/ 
            
 


