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TÁJÉKOZTATÓ 
képviselő-testületünk 2016. február 18-án tartott üléséről 

 

 

Az ülésen 12, a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalására került sor. 

Elsőként a testület átalakította a tevékenységét segítő bizottsági szervezetét, a 

turisztikait összevonva a kulturális, sport grémiummal. (Így a korábbi 5 helyett 4 

bizottság működik ezután.) Másodikként magasabb vezetői álláshely pályázatot 

írt ki az Egyesített Óvoda rövidesen megüresedő vezetői pozíciójára. Következő 

döntésükkel képviselőink elfogadták az előző ülésén meghatározott új 

környezetvédelmi program idei intézkedési tervét. A jogszabályok szerint a már 

nem önkormányzati működtetésű víziközmű vagyonra gördülő fejlesztési tervet 

kell készíteni, amely az ötödik napirendi pontban megszületett. Kötelező a 

közbeszerzési terv készítése is egyes nagyobb beruházásokra vonatkozóan, ez is 

megtörtént az ülésen, majd 7. témaként a módosult jogszabályok miatt az 

önkormányzati közbeszerzési szabályzat újraalkotása is sorra került.  

 

Újabb döntésével a képviselő-testület költségvetési keretösszeget biztosított a 

polgármesteri hivatalnak az európai uniós gyógyhelyfejlesztési pályázat 

előkészítő munkálatainak előfinanszírozásához (tervezési, szakértői, 

közbeszerzési, hatósági díjakra). Az önkormányzat ezzel a pályázattal, az 

elnyerhető támogatás segítségével kívánja megvalósítani a gyógy- és 

strandfürdő környezetének megújítását, az alábbi elemekkel:  

 

- szabadtéri színpad korszerűsítése 

- Szent István park felújítása (növényzet, sétautak, szökőkút, játszótér, stb.) 

- zenepavilon, kávézó, üzleti pavilonok kialakítása  

- interaktív fürdőtörténeti kiállítás 

-  strand-főbejárat, az Aqua-Palace Élményfürdő, valamint a főtéri 

kulturális központ attraktív kivilágítása és fényfestése.  

 

Kilencedikként került sorra a polgármesteri hivatal 2015. évi széleskörű 

tevékenységét átfogóan és részleteiben is bemutató jegyzői beszámoló 

elfogadása, majd a polgármesteri szabadságolási éves ütemterv tudomásul 

vétele. A 11. számú napirendi pont keretében kaptak tájékoztatást képviselőink a 



tavalyi év főbb turisztikai adatairól. Örvendetes, hogy 2015-ben látogatott 

hozzánk az eddig legtöbb vendég, számuk 329.708 fő volt (tavalyelőtt 305.347). 

A vendégéjszakák számában is folytatódott az utóbbi évek növekvő tendenciája, 

amely tényszám 1.129.625 (2014-ben 1.063.721). Ezekkel az adatokkal 

Hajdúszoboszló Budapest után hazánk második turisztikai központjává vált, 

utánunk harmadikként Hévíz következik. Egyébként a - főleg a magán -

szálláshelyeink száma évek óta csökkenő tendenciájú, tavaly 1338 szállásadó 

17.339 helyet kínált vendégeinknek.  

 

A képviselő-testület ülése a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról 

adott polgármesteri jelentéssel fejeződött be.  

 

 

Hajdúszoboszló, 2016. február 22. 

 

 

        Dr. Vincze Ferenc  

         jegyző 


