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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2015. április 16-án tartott üléséről 

 

 

A nyílt ülésrészen – egy kiosztott sürgősségivel együtt – 14 napirendi pontot tárgyaltak meg 

képviselőink. A három legfontosabb téma az önkormányzati gazdasági ciklusprogram, 

valamint az önkormányzati gazdasági társaságok tavalyi évről adott beszámolói, továbbá a 

2014. évi költségvetés végrehajtása volt.  

 

Az önkormányzat 2014-2019. évre szóló gazdasági programját az első napirendben határozta 

meg a testület. Ez – megtalálható a www.hajduszoboszlo.eu portálon – a törvényi 

előírásoknak megfelelően tartalmazza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek az 

önkormányzat költségvetési és pályázati lehetőségeivel összhangban, a város társadalmi, 

környezeti és gazdasági adottságainak figyelembe vételével az önkormányzati feladatok 

teljesítését, színvonalának javítását szolgálják. A már bevált módszertannal készült stratégiai 

dokumentum összefoglaló helyzetképből indulva kijelöli a településfejlesztési politikai céljait, 

áttekinti az önkormányzati feladatokat, hozzárendelve a fejlesztési elképzeléseket, a 

fenntartható fejlődés kívánalmainak alapul vételével.  

 

A 2. napirendi sorszám alatt szerepeltek az önkormányzati gazdasági társaságok elmúlt évi 

tevékenységükről adott beszámolói. Mivel mindhárom eredményes tevékenységről adott 

számot, egyhangúlag elfogadásra került a Hungarospa Zrt., a Városgazdálkodási Zrt., 

valamint a Turisztikai Kft. anyaga. Városunk turisztikai jellege révén kiemelendő, hogy az 

elmúlt években – pályázati forrásokat is hatékonyan bevonva – folyamatos fejlesztést végzett 

Hungarospa történetének legmagasabb összegű árbevételét érte el tavaly.  

Az önkormányzat tavalyi gazdálkodása is sikeres volt. A zárszámadás (6. sz. napirend) 

változatlanul hitelmentes működést és jelentős fejlődést tükröz, az 5.528.839.000 Ft 

összkiadásból 1.218.142.000 (22%) szolgált fejlesztésre, felújításra. Az elvégzett beruházások 

közül kiemelkednek a pályázati támogatással megvalósultak, így a kulturális központ 

megújításával befejeződött  városközpont-revitalizáció, a csapadékvíz-elvezetés program 

újabb üteme, a Hőforrás, valamint egyéb utak felújítása (kizárólag saját pénzből is). 

 

A kisebb súlyú témák között először a turisztikai kft. törvény szerint kötelező törzstőke-

emeléséről (500.000 Ft-ról 3.000.000 forintra) döntött a képviselő-testület (3.sz.), amely az 

önkormányzattól további 1 millió forintot igényel, 40%-os tulajdoni arányának megfelelően. 

Következett a tavaly végzett belső ellenőrzési tevékenységről adott jelentés elfogadása, majd 

a 2014. évi költségvetés utolsó módosítása. Nyolcadikként, az országos választás keretében, 

képviselőink megválasztották a Hajdúszoboszlói Járásbíróság 9 ülnökét, négy évre.  
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Az egyedi ügyek körében viziközmű-cég felügyelő bizottsági tagjának megválasztását 

támogatták (7.), fedezetet biztosítottak európai uniós, rövidesen kiírandó pályázathoz 

szükséges gyógyhely-fejlesztési stratégia készítéséhez  (9.), majd áthidaló anyagi támogatást 

adtak a térségi vidékfejlesztési (LEADER) akciócsoportnak (10.). A testület döntött arról is, 

hogy az útfenntartási költségvetési keretéből 20 millió forintot a helyi utak kátyúzására fordít 

(11.). Utolsó egyedi döntésként a TIGÁZ-tól a műfüves pályához megvásárolt, Szép Ernő 

utcai teniszpályákon levő faházat értékesítésre meghirdeti, zárt borítékos ajánlattételi 

eljárásban.  

 

Az ülés nyilvános részét – szokásos módon – a két ülés közötti eseményekről adott 

polgármesteri tájékoztatóról, majd az előző ülésen elhangzott interpellációkra adott hivatali 

válaszok elfogadásáról hozott döntés, illetve kérdések, interpellációk elhangzása zárta.  

A zárt ülésrészen termőföld vásárlásával kapcsolatban benyújtott kifogásról határozott a 

testület. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2015. április 20. 

    

 

        /:Dr. Vincze Ferenc:/  
 

 

 

 


