
 

 

 

 

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal  

Jegyző 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

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

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2016. április 14-én tartott üléséről 

 

 

Az ülés nyilvános részén – a két kiosztott sürgősségi  előterjesztéssel együtt – 19 

napirendi pontot tárgyalt meg a képviselő-testület. 

 

Az első blokkban a három önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság 

elmúlt évi tevékenységéről adott beszámolók elfogadása történt meg. Közülük 

kiemelendők a város turizmusának tavalyi eredményei. A Hungarospa Zrt. által 

üzemeltetett fürdőkomplexumunk történetének legmagasabb összegű árbevételét 

és a második legnagyobb vendégforgalmát érte el (4.342.000.000 Ft és 

2.480.960 látogató, szolgáltatást igénybe vevő).  

A városi turisztikai desztinációs menedzsment feladatokat végző nonprofit kft. 

anyagában leírhatta minden idők legmagasabb éves vendégszámát (329.888 fő), 

valamint a Budapestet követő 1.130.113 vendégéjszakát, amely alig marad el a 

2007. évi csúcstól. 2015-ben vendégeink szavazatai alapján az „Év Turisztikai 

Települése”, valamint az „Év Fürdője” díjat is mi nyertük el. 

 

Szintén számot adott elmúlt 5 éves tevékenységéről a Kovács Máté Városi 

Művelődési Központ és  Könyvtár, amelynek egyöntetű elfogadását követően 

újabb 5 évre nyert igazgatói megbízást – egyetlen érvényes pályázatot 

benyújtóként – Berényiné Szilaj Ilona (3.-4. napirendi pont). Az elmúlt éves 

értékelések a belső ellenőrzési tevékenységgel folytatódtak, majd – utolsó 

módosítását követően – a 2015. évi költségvetés végrehajtása került terítékre. A 

tavalyi gazdálkodási tevékenység lényeges eredménye az előirányzatok – 

esetenként túl – teljesítése, a változatlan hitelmentesség. A három legfontosabb 

adónemben (helyi iparűzési adó, idegenforgalmi adó, építményadó) még 

sohasem könyvelhettünk el ilyen összegű bevételt úgy, hogy a magánszemélyek 

változatlanul nem fizetnek adót – országosan ritka kivételként – városunkban. A 
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beruházások, felújítások összege 1.418.903.000 forintot tett ki, amely a tavalyi 

5.773.614.000 forintos költségvetési főösszeg 24,6 %-a. 

 

Ezen az ülésen is születtek döntések pályázatok ügyében. A 2. napirendi 

formalitásnak tekinthető mellett határozatot hoztak képviselőink - 9. témaként - 

az Arany János úti óvoda komplex energetikai felújítására pályázat benyújtására, 

illetve sürgősségi előterjesztés alapján megyei turisztikai pályázati projektben 

(Oxenweg – szürke marhák útja) történő részvételre.  

A 11. sorszámú előterjesztést is elfogadták, amely alapján az önkormányzat 

pályázatot nyújt be Ebes felé tartó kerékpárút megépítésére (a község is 

ugyanígy a felénk tartó részre), valamint a Hősök tere – Rákóczi – Dózsa Gy. – 

Puskin úti sarki csomópont átépítésére a kerékpáros átvezetés kialakításához. 

 

Az idei költségvetésben szereplő keretösszegek felhasználása érdekében döntés 

született egyes városi utak felújítására (10. sz.), a csapadékvíz elvezető rendszer 

fejlesztésére (12.), valamint utcabútorok beszerzésére (13. sz.). Elvi egyetértő 

döntés született a Kocsis Pál út folytatásában levő egyes telkek belterületbe 

vonásáról (5. sz.). Végül tájékoztatók tudomásul vétele zajlott, a 

hulladékgazdálkodási rendszer állami átalakításáról, közbeszerzésekben született 

polgármesteri döntésekről, illetve az előző ülés óta történt fontosabb 

eseményekről. A nyilvános rész interpellációra adott válasz elfogadásával, majd 

kérdések, interpellációk megtételével zárult.  

 

Az ülés zárt részén a Hajdúszoboszlói Városi Televízió vezetőjének – két 

pályázó közül – Tiliczky Katalint bízta meg a testület. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2016. 04. 18. 
 

                                                                                                                   Dr. Vincze Ferenc 


