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1. Testületi szervek működési 

feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, 

végrehajtás jobb végzése 

1. Testületi döntéshozatal minőségivé 

válásához érdemi hozzájárulás 

 

 

Cél: Testületi szervek működési 

feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, 

végrehajtás jobb végzése 
 Vállalások:  

- Az előterjesztések határidőben 

történő, a formai követelményeknek 
megfelelő leadása 

Cél: kommunikáció, public relations, 

arculatépítés 

 
Vállalások:  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- A testületi Döntéstámogatási Rendszer 

alkalmazása 

 
 

 

- Az önkormányzat elektronikus 
szolgáltatásainak bővítése  

 

 

 

 
 

2011-ben 14 ülést tartott a képviselő-testület, melyből rendes ülés – munkaterv szerinti napirendekkel – 12 volt, míg két 

rendkívüli ülést hívott össze májusban és augusztusban városunk polgármestere: a TDM-es pályázat benyújtásáról, 
valamint a távhő díjával kapcsolatosan kellett soron kívül dönteni. Ezeken kívül szeptember 2-án ismét megtartotta ünnepi 

ülését a képviselő-testület. 
Az üléseken összesen 260 határozat született, melyekből zárt ülési 21 volt. Ezek nagy többsége szociális ügyekben 

benyújtott fellebbezések elbírálására irányult.  Az év során 25 rendeletet fogadott el a testület. 

A képviselő-testületi ülésre előterjesztéseket készített a tűzoltóság, a rendőrség, az AERO-Club, a művelődési központ és 
könyvtár, a kistérségi munkaszervezet, intézményi vezetők (gyámügyi beszámoló kapcsán), valamint az önkormányzati 

cégek (a Hungarospa Zrt. és a Közüzemi Kft. 3-3, míg a VGZrt. 16 előterjesztést készített, melyeknek egy része 

önkormányzati bér- vagy szolgálati lakás bérbeadásáról szólt). Készített öt alkalommal előterjesztést a TDM ügyvezető 
menedzsere is, mely részben beszámoló volt a TDM munkájáról, részben pedig pályázatok benyújtásának előkészítése. Az 

Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság egy alkalommal készített előterjesztést, mely az SZMSZ elfogadására irányult. 

Egyéni képviselői indítvány 2 volt.     
Állampolgári javaslatra 2011-ben két közmeghallgatást tartott a képviselő-testület, melyeken a lakossági érdeklődés oly 

csekély volt, ami megkérdőjelezi, hogy érdemes-e évente két közmeghallgatást tartani, a kötelező egy helyett.  

 
Mind a képviselők, mind a bizottságok nem képviselő tagjai elektronikus úton kapták a meghívókat és előterjesztéseket. A 

bizottságok nem képviselő tagjai még csak „hagyományos” elektronikus úton, míg a képviselők a Döntéstámogatási 

Rendszeren keresztül érhették el az anyagokat. De az előterjesztések - a zárt ülési anyagok kivételével - a 
www.hajduszoboszlo.eu városi  portálon is megtalálhatóak. 

 

A www.hajduszoboszlo.hu városi portálrendszer 2011. évi átalakulásával a város turisztikai desztinációs marketingje 
került előtérbe. Az oldalról közvetlenül elérhető az önkormányzati információs portál is, mely felhasználói visszajelzések 

és szakértői felülvizsgálat alapján új designnal, áttekinthetőbb, felhasználóbarátabb megjelenést kapott. 

A tájékoztatás, információszolgáltatás tovább növekedett, 56%-kal nagyobb mennyiségű információ került fel a honlapra 
az előző évhez képest. A 2011 márciusától 2012 februárjáig vizsgált időszakban 543 publikáció jelent meg (2010-ben 

307). A hírek, közlemények száma összesen 291 volt. Továbbra is kéthetente jelenik meg az önkormányzati hírlevél, 

melynek 251 olvasója van jelenleg. 
 

  Hajdúszoboszló új turisztikai portálja I. helyezést ért el online 

kategóriában a Turizmus Trend által szervezett offline és online 

marketing versenyen. A meghirdetésre került Iránytű 

kommunikációs versenyre beérkező 52 pályaművet kreatív és 

marketing szakemberekből álló zsűri pontozta, értékelte. Az 
ünnepélyes oklevél átadásra 2011. április 12-én került sor. A 

hajduszoboszlo.hu oldal többek közt az iranyabalatonra.hu, illetve 

az iranypecs.hu honlapokat is megelőzte kategóriájában. 
 

 
Cél: stratégiai tervezés    

http://www.hajduszoboszlo.eu/
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Vállalás:  
 

Vállalás:  
- energetikai akcióterv elkészítése   

 
Egy nemzetközi EnSURE (Energy Savings in Urban Quarters through Rehabilitation and New Ways of Energy Supply) 

pályázat keretében elkészült Hajdúszoboszló fenntartható energetikai akcióterve, mely városi szinten mutatja be a 

fenntartható energia-gazdálkodás lehetőségeit. A dokumentum bemutatja a jelenlegi erőforrásainkat, helyzetünket és 
iránymutatást ad a fejlesztési lehetőségeinkre. 

 

Cél: Felügyelet- és ellenőrzés 

 
Vállalások:  

- felkészülés az ellenőrzésekre, azok 
segítése  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- belső ellenőrzési rendszer 

működtetése 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- az önkormányzat fenntartásában 

működő oktatási-nevelési és 

kulturális intézmények törvényes 
működésének felügyelete 

 

 
- vállalkozói tevékenység ellenőrzése 

 

 
 

Cél: partnerség a kölcsönös érdekek, 

előnyök alapján 
Vállalások:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

- az önkormányzati költségvetési 
szervek tájékoztatása  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség Magánjogi- és Közigazgatási Jogi Szakága a mozgásában korlátozott személyek 
parkolási igazolványával kapcsolatos hatósági tevékenység törvényességi vizsgálatát végezte hivatalunkban, melynek 

során törvénytelenséget nem tárt fel. 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 95/A.§ (4) 

bekezdésének e) pontja alapján hatósági ellenőrzést folytatott le Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által 

fenntartott általános iskolákban. A hatósági ellenőrzés keretében az alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezések 
megtartásának vizsgálatára került sor.  

A hatósági ellenőrzés intézményi, fenntartói adatszolgáltatás, illetve dokumentumok bekérése alapján történt (hatályos 

alapító okirat, 2010-2011. tanévi hatályos és érvényes tantárgyfelosztás, továbbképzési program, beiskolázási terv). 
Az ellenőrző hatóság az általános iskolákban az alkalmazási feltételekre vonatkozó rendelkezések csekély mértékű 

megsértését azonosította be, és kötelezte az iskolákat a jogsértés megszüntetésére. Az oktatási, művelődési és sport iroda 

célellenőrzés formájában egyeztetett az érintett intézményekkel, illetve áttekintette a 2011/2012. tanévi 
tantárgyfelosztásokat. Az intézmények a kötelezés teljesítés igazolására szükséges dokumentumokat benyújtották az 

ellenőrző hatóságnak. A dokumentumok alapján megállapítható volt, hogy az intézmények a jogsértést megszüntették, 

ezért a hatósági ellenőrzés végzéssel lezárult, az eljárás megszűnt. 

 

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek belső ellenőrzése során a képviselő-testület 

által elfogadott éves ellenőrzési terv szerint 5 intézményben rendszerellenőrzés, valamint 12 intézményben a normatív és 
kötött felhasználású állami hozzájárulás 2010. évi felhasználása, valamint az elszámolás és az ahhoz felhasznált 

alapadatok ellenőrzése került megvalósításra.  

A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a lezárt ellenőrzésekről az elkészült ellenőrzési jelentéseket megtárgyalta, azokat 
elfogadta, ugyanezt megtette a képviselő-testület is 2012. április 12-én. 

 

A belső ellenőrzést végző cég az intézményvezetők és gazdaságvezetők munkájának segítése érdekében 

tájékoztatást szervezett a várható jogszabályi környezet változásáról 2011. november 11-én, majd az intézmények 

működését, gazdálkodását érintő jogszabályváltozásokról 2012. január 20-án. 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az általa fenntartott oktatási intézményekben az ellenőrzési és szakmai értékelési 

feladatát intézményi beszámoltatással hajtotta végre.  

A képviselő-testület 2011. évi munkatervében meghatározattak szerint beszámoló készült „A város közoktatásának 
helyzetéről, fejlesztésének feladatairól”. Vezetői értekezleten egyeztetés történt a beszámoló tartalmával és terjedelmével 

kapcsolatban. A beszámolót a képviselő-testület elfogadta.  

 
A vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési kötelezettségünknek a vállalkozók okmányirodába történő 

idézésével teszünk eleget. Két esetben fordult elő, hogy az ellenőrzést követően a vállalkozó ügyét további ellenőrzés 

végett továbbítottuk az illetékes szakhatóság felé. 
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- építésügyi hatósági ellenőrzés 
 

 

 
 

- katasztrófavédelmi ellenőrzés 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- Pályázatsegítése az önkormányzati 
intézményeknek 

 

 
 

 

 

A körzeti építéshatóság - az előírt 36 helyett - 181 építésügyi hatósági ellenőrzést végzett. Az ellenőrzések jogerős és 
végrehajtható építési engedély birtokában végzett építési tevékenységek ellenőrzésére, illetve építésügyi hatósági engedély 

nélkül vagy attól eltérően végzett építési tevékenységek felkutatására irányultak. A legtöbb esetben a hatóság nem tárt fel 

szabálytalanságot, 12 esetben kellett hatósági intézkedést kezdeményezni.  
 

A katasztrófavédelmi referens közreműködésével megtörtént a polgári védelmi szervezetek állományának ellenőrzése, 

szükség szerinti cserék végrehajtása, dokumentálása, valamint a gazdálkodó szervezetek polgári védelmi, honvédelmi 
tevékenységének ellenőrzése, irányítása. 

 

Az intézményeket leginkább az energetikai pályázatok érdekelték ebben az időszakban. A Bárdos Lajos Általános 
Iskola a KEOP-6.2.0/B/09-11 pályázati konstrukcióra „Zöld jövő - a környezettudatos nevelés és fenntartható fogyasztói 

magatartás népszerűsítése a hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola környezettudatos és energiatakarékos 

átalakítása által” címmel beadta pályázatát, jelenleg bírálat alatt van. 
Több intézmény tervezte a KEOP-2011-4.9.0 pályázati konstrukció beadását, de 2011. május elején lezárták, mivel a 

pályázati keretek kimerültek. Az új kiírás várhatóan 2012-ben jelenik meg. 

 

 Cél: együttműködés települési és azon 

kívüli szervekkel, szervezetekkel 

Vállalások:  
- nem önkormányzati szervekkel 

együttműködés fenntartása 

 
 

 

 

 

 

 
- együttműködés a kistérségi 

társulással 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
- együttműködés a 

katasztrófavédelemmel, polgári 

védelmi kirendeltséggel  
 

 

 

Vállalások:  
- nem önkormányzati szervekkel 

együttműködés fokozása, civil 

szervezeteknek segítségnyújtás 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- a kistérségi társulásnak szakmai 

segítségnyújtás  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Rendszeresen tájékoztatjuk a civil szervezeteket megjelenő pályázatokról, eseményekről, egyéb aktuális információkról, 

elektronikus úton és személyesen is. A vizsgált időszakban 53 alkalommal küldtünk elektronikus értesítést a civil 

szervezetek, intézmények vezetőinek. Munkájukat támogatjuk különféle irodai és egyéb szolgáltatásokkal (nyomtatás, 
fénymásolás), konkrét pályázati segítségnyújtással, a központi EPER program (Elektronikus Pályázatkezelési és 

Együttműködési Rendszer) kezelésével. Az önkormányzat Civil Alap keretéből pénzügyileg is segíti működésüket. 2011-

ben 40 szervezet részére 3 461 E Ft került szétosztásra, ebből 33 pályázati úton. 

A jelenleg 133 hajdúszoboszlói szervezetet nyilvántartó Civil Adatbázis adattartalma a civil szervezetek adatszolgáltatása 

és a bírósági nyilvántartás alapján aktualizálódott, kibővült. 

 
A szociális és gyermekvédelmi területen az intézményi ellátásokért, szolgáltatásért a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális 

Szolgáltató Központ a felelős. Önkormányzatunk a város lakosainak ellátása érdekében 52 millió forinttal támogatta a 

szolgáltatót. Az elmúlt évben az intézményben a három leginkább igényelt szolgáltatás a szociális étkeztetés, ahol az 
ellátottak száma megduplázódott (153 331 adag), a házi segítségnyújtás (11 333 látogatás), valamint a támogató szolgálat 

által nyújtott (szállító szolgáltatás: 15 676 km, személyi segítés: 3 300 óra) ellátások.  

A közfoglalkoztatás szervezése is a kistérségi tárulás feladata, mely feladat ellátását 4,1 millió forinttal támogattuk. 
 

A kistérségi társulás költségvetésének elkészítésében és annak végrehajtásában (könyvelési feladatok, szabályosság) 

a pénzügyi, gazdasági iroda továbbra is tevékenyen részt vett. Hasonlóan az önkormányzati intézményekhez, a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ költségvetését és pénzmaradványát is felülvizsgáltuk. Jegyzőnk 

titkárként segíti a munkaszervezet és a társulási tanács tevékenységét.  

 
Állandó munkakapcsolatot tartunk fenn a katasztrófavédelemmel, honvédség illetékes szerveivel, rendőrséggel, áram-, 

gáz-, vízszolgáltatókkal, ÁNTSZ-szel, civil szervezetekkel az önkormányzati katasztrófavédelmi feladatok ellátása során.  

Részt vettünk a MOL Nyrt. Vasúti töltő-lefejtő, valamint Déli Telepének belső védelmi gyakorlatán, melyeken a 
környezetet, a lakosságot veszélyeztető hatások elhárítását, megakadályozását moderálták. 

2011. október 20-án a felső küszöb értéket meghaladó üzemek veszélyeztetettségének elhárítása, enyhítése érdekében 

Hajdúszoboszló és Nagyhegyes települések polgári védelmi parancsnokságai külső védelmi terv részgyakorlást hajtottak 
végre a Polgári Védelmi Kiképző Bázison, november 21-én az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányításával a 
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- együttműködés a rendőrséggel  
 

 

- együttműködés más szervekkel, 
szervezetekkel  

 

települési parancsnokság és a riasztó őrsök részére mozgósítási gyakorlatot hajtottunk végre. A feladat végrehajtása során 
a városban található 10 elektromos szirénával morgó próbát tartottunk. 

 

A városi rendőrkapitánysággal 2011-ben is volt együttműködési megállapodásunk a közterület rendjének fenntartása 
érdekében. Hasznos volt, nyáron 20, míg decemberben, az ünnepi árusítások idején 3 alkalommal volt közös akciózás.  

 

A pénzügyi, gazdasági iroda tevékenyen részt vett a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2011. évi 

gazdálkodásában. 

 

2. Államigazgatási hatósági ügyvitel 

fejlesztése 

2. Közigazgatási hatósági szolgáltatások   

Cél: Munka- és igazgatásszervezés  

 

Vállalások: 
- Hatékony szociális igazgatási 

ügyintézés  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Cél: ügyvitel-korszerűsítés, új informatikai 

alkalmazások bevezetése 

Vállalások: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- Ügyfélbarát ügyintézés szociális és 
egészségügyi területen 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

- Ügyfélbarát ügyintézés az általános 

igazgatási csoportnál 
 

 

 
 

 

 

 
Az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért 

viselt felelősségén túl – a helyi önkormányzatnak is feladata. A város egészségügyi, szociális és gyermekjóléti 

ellátórendszere továbbra is jónak minősíthető, hiányosságai intézményi oldalon jelentkeznek inkább, mely ebben az 
évben – a bölcsőde fejlesztése és a Járóbeteg-Ellátó Centrum felújítása miatt – az elmúlt évhez képest jelentősen javult. A 

pénzbeli és természetbeni alapellátások közül a jogszabályok által kötelezően meghatározott és vállalt támogatási fajtákat 

biztosítottuk 340 millió Ft összegben a lakosság számára. 
Kötelező feladatok közül:  

- nagy gondot fordítottunk a társadalombiztosítási jogviszony meglétére, ezért - a tavalyi évhez viszonyítva - 

több mint kétszer annyi ügyfelünknek állapítottunk meg egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot,  
- ugyancsak jelentősen emelkedett 2011-ben azoknak a munkanélküli ügyfeleinknek a száma, akik havi 

rendszerességgel részesültek foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, rendszeres szociális segélyben,  

- a szakbizottságunk döntése alapján, 200 esetben segítettük egyszeri nagy összegű lakásfenntartási támogatás 
megállapításával a közszolgáltatások kikapcsolásának megakadályozását, a normatív, kiegészítő és helyi havi 

rendszeres lakásfenntartási támogatás mellett. 

Önként vállalt feladataink közül örömmel számolunk be: 
- a szervezett emlőszűrésről, ahol autóbusz biztosításával 152 hölgyet utaztattunk be Debrecenbe mammográfiás 

vizsgálatra, 

- a 2011. évi nem kötelező tüdőszűrésről, melyen 7051 fő jelent meg. 
Szociális területen a krízishelyzetbe került családok - főleg ahol gyermekek is élnek - esetében az ügyintézés prioritást 

élvez, azok elintézési ideje 1-2 munkanap. 

A város lakosainak egészségügyi ellátása jó. A lakosok járóbeteg szakellátása és a központi orvosi ügyelet a 700 millió 
forint összegben felújított Járóbeteg-ellátó Centrumban működik, valamint a vállalkozásban működő alapellátás is ebben 

az intézményben elhelyezett. A fenti összegből 268 millió forint értékben orvosi eszköz, műszer beszerzés történt. Így nem 
csak az épület újult meg és kapott központi légkondicionáló berendezést például, de új műszerparkkal áll a betegellátás 

szolgálatában. A város egészségügyi ellátását szolgálja még a 8 magánosított gyógyszertár, a mentőállomás, otthoni 

szakápolás, nappali szanatórium.  
 

Az egyszerűsített honosítási eljárások során az állampolgársági esküt tevő személyek (honosítottak/visszahonosítottak) 

részére az eskü lebonyolítását ünnepélyessé tettük.  
 

A lakosság tájékoztatása céljából egy részletes útmutatót készítettünk és helyeztünk el a hivatal elektronikus portálján a 

személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézésről. 
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- Ügyvitel korszerűsítés az 
adócsoportnál  

 

 
- Ügyfélbarát ügyintézés az 

adócsoportnál  

 
 

- Szakmai segítségnyújtás szociális 

területen 
 

2011-ben is működött a helyi iparűzési adó tekintetében az elektronikus nyomtatványkitöltő program, de már "java" 
alapon. A program segítségével a hipa bevallás internetről letölthető, elektronikusan kitölthető és ellenőrizhető, a 

számszaki hibák elkerülése végett. 

 
A korábbi évekhez hasonlóan a hivatalos ügyfélfogadási időn kívül is fogadta ügyfeleit a pénzügyi, gazdasági iroda, az 

adóigazolások kiadása még a kérelem beadásának napján megtörténik (a jogszabályban előírt 30 napos ügyintézési 

határidő helyett). 
 

A szociális csoport munkatársai a környező települések ügyintézőinek megkeresésére továbbra is igyekeznek szakmai 

segítséget nyújtani a csoport szociális mintahelyi feladatainak megszűnése ellenére. 
 

Cél: eredményesség-növelés (hatósági 

ellenőrzés, szigorú, ugyanakkor méltányos 
jogalkalmazás, behajtás, végrehajtás, 

illetve annak kikényszerítése) 

Vállalás: 
- A közterület-felügyelet hatékony 

működtetése  

 

  

 
 

 

 
A közterület-felügyelet 4 helyszíni, 570 távolléti bírságot szabott ki összesen 3 063 E Ft összegben. Lakossági bejelentésre 

59 esetben intézkedtek. 635 alkalommal került sor a renitenskedőkkel szembeni felszólításra, míg 359 szabálysértési 

eljárást kezdeményeztek. Az építkezések csökkenése miatt csak 18 db közterület-foglalási engedélyt adtak ki, 158 200 Ft 
értékben. 

 

3. Hivatalvezetés, erőforrás-biztosítás 3. Vezetés, erőforrás-biztosítás  

Cél: stratégiai és operatív irányítás, 
vezetés javítása  

Vállalások:  

- Belső ellenőrzési rendszer 
működtetése 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- Az iktatási rendszer hatékony 

működtetése 

 

 

 
 

Cél: korszerű irányítási, vezetési módszerek 
Vállalások:  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

A polgármesteri hivatal – képviselő-testület által elfogadott – éves belső ellenőrzési tervének megfelelően az alábbi 
négy munkaterület ellenőrzése volt tervezve: 

- a polgármesteri hivatal takarékossági ciklusterve végrehajtásának ellenőrzése; 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2007. (XI. 22.) Ör. sz. rendelete alapján a helyi 
adók megállapításának, kezelésének, nyilvántartásának ellenőrzése; 

- KEOP 1.2.0 program által finanszírozott szennyvíztisztító telep működés alatt történő fejlesztése és a kapcsolódó 

csatornahálózat kiépítése beruházás ellenőrzése; 
- Lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 16/2003. (IX. 12.) Ör. sz. 

rendelet alapján létrehozott támogatási rendszer működésének ellenőrzése. 

A szakbizottság a lezárt ellenőrzésekről készült jelentéseket megtárgyalta, azokat elfogadta. 
 

2011-ben az iktatott ügyek száma 28 341, ezek alszámára iktatott a hivatal 75 993 ügydarabot. A legtöbb főszámos 

ügyirat (12 832) az adóigazgatásnál, míg a legtöbb alszámos irat a szociális igazgatásnál (13 033) és az okmányirodán 

(22457) keletkezett.  

Több millió forintot takarítottunk meg azzal, hogy nem kellett új irattárat kialakítanunk, ugyanis a levéltár végre 

átvette az 1974-től kezdődő és levéltári őrzésre kijelölt valamennyi iratot egészen 1989-ig. Ezeket az iratokat leadásra 
előkészítettük és a Városgazdálkodási Zrt. segítségével le is adtuk a levéltárba. Így egy néhány évre ismét megoldódott az 

irattározás. A hivatalban jelenleg 1990-től lelhetők fel iratok. (Természetesen a selejtezés az irattári szabályzat és terv 

szerint minden évben megtörténik.) 
 

Cél: technikai feltételek kialakítása 

(épületek, irodák, bútorzat, irodaszer, stb.) 

Cél: informatikai rendszer fejlesztése 

 

2011-ben az internetelérés biztosításában komoly előrelépést tettünk. A múlt évi sávszélesség bővítését követően, a 

szolgáltatók körét egy újabbal növeltük, így az internet elérése most már két csatornán történik. A két külső szolgáltató 
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Vállalások:  

- lehetőség szerint új irodabútorok 

beszerzése 
 

 

 
 

 

 
 

 

Vállalás:  
- új számítástechnikai eszközök 

beszerzése 

úgy lett csatlakoztatva két különálló tűzfalra, hogy mindkét szerver mindkét szolgáltatót elérje. Ezzel a megoldással akkor 
is fennmarad az internetelérés, ha valamelyik szolgáltató kiesik, vagy a két szerver közül valamelyik meghibásodik. 

A belső levelezés kiszolgálóján verziófrissítést hajtottunk végre, amely ezzel nagyobb kapacitás kiszolgálására lett 

alkalmas.  
Az elmúlt évben 6 monitor, 3 nyomtató, 3 számítógép, 4 laptop és 5 szünetmentes tápegység került üzembe helyezésre. A 

számítógépeket és laptopokat feltelepítettük, konfiguráltuk, a belső hálózathoz fizikailag és logikailag hozzáillesztettük.  

A meglévő hardver állomány pedig eseti felújításra került, amennyiben az állapotuk azt megkívánta. 
 

2011-ben, az előző évekhez hasonlóan, folytatódtak a kulturált ügyfélfogadást, munkavégzést biztosító felújítási 

munkálatok. 
Az „A” épületben megújult a polgármesteri, jegyzői iroda, valamint a polgármesteri iroda előtere. A helyiségekben a 

felszedett, átcsiszolt parketták új alapot kaptak. A falakat kifestették, szalagfüggönyök, illetve a jegyzői irodában és 

Bocskai-teremben anyagfüggöny került felszerelésre. 
A „B” épület földszintjén a gyámhatóság és az iktató irodahelyiségei újultak meg. 

 

Cél: humán szükségletek (képzés, 
továbbképzés) 

Vállalás:  

- Új feladat megjelenése vagy 
jogszabályi változások 

következtében szükségessé váló 

ismeretek megszerzését 
lehetőségeink szerint biztosítjuk 

 

 
 

 

 
 

 

- Tanfolyamok szervezése a hivatalban 

 
 

 

2011-ben kollegáink közül 36 fő vett részt képzésen, továbbképzésen. 
 

 

A helyi vöröskereszt közreműködésével alapfokú munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamot szerveztünk a hivatalban, 
rosszullét vagy baleset esetén immár 9 munkatársunk tud szakszerű segítséget nyújtani. 

 

4. Közszolgáltatások, településfejlesztés  4. Színvonalas közszolgáltatások, fejlődő 

település   

 

Cél: pénzügyek és gazdálkodás  

Vállalások:  

- takarékos gazdálkodás  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

- adóbeszedés, adóellenőrzés  

  

 

A képviselő-testület által elfogadott költségvetést sikerült a rendelet eredeti előirányzataihoz képest eredményesebben 
végrehajtani. A működési jellegű bevételek az eredeti előirányzathoz képest 105,9%-ra, míg a működési jellegű kiadások 

104,1%-ra teljesültek. Ez az eredményes és takarékos gazdálkodás a gyakorlatban azt is jelentette, hogy a költségvetésbe 

betervezett hitel felvételére nem került sor. 2011-ben likviditási problémák sem léptek fel.  
Az évet 343 770 E Ft bankszámlán lévő egyenleggel zártuk. 

Az átmenetileg szabad pénzeszközöket sikerült úgy befektetni, hogy a lekötött pénzek után 26 974 E Ft kamatot, míg a 

folyószámlán lévő pénzek után 6 427 E Ft-ot realizálhattunk. Az összes kamatbevétel a tervezettnek 2,6-szerese.  
Ingatlan értékesítéséből a tervezett 30 150 E Ft-tal szemben 34 700 E Ft-ért értékesítettük a Hőforrás utcai ingatlant, mely 

összeg 2012-ben folyt be. Az ingatlan-piac stagnálásának következtében a szociális telkekre érdeklődés nem volt, ebből 

értékesíteni nem tudtunk.  

Az intézmények 2011-ben takarékosan gazdálkodtak, pénzmaradványt terhelő elvonás csaknem 26 millió forint volt. 

Ennek nagy része a bérmaradványok költségkímélő kifizetésével van összefüggésben, mivel a felhasználások legtöbb 

esetben járulékmentesen történtek.  
A 2008-ban elindított létszámleépítés kiadásaihoz az állam 2011-ben még 7 710 E Ft-tal járult hozzá.  

A 2006 évben megszűnt víziközmű-társulat feladatait (pénzügyi elszámolását, befizetéseinek nyilvántartását, hátralékosok 

felszólítását, hátralékok befizetését) 2011-ben is elláttuk. A 2010-ben lezárt szerződésekből, valamint a hátralékosok 
befizetéseiből 5 414 E Ft folyt be. 

 

2011-ben önkormányzati adóhatóságunk összesen 1 477 035 E Ft adó- és hozzá kapcsolódó bírság-, pótlékbevételt 
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szedett be, mely a teljes költségvetési bevételi főösszeg 22 %-a. A teljesítés a tervet kb. 47 000 E Ft-tal haladta meg.  
A tartózkodási idegenforgalmi adónem esetén 318 407 E Ft volt a bevétel, ami a terv 96,47%-a (436 E Ft az 

adóérdekeltség soron került feltüntetésre). Sajnos a vendégéjszakák száma 2010-hez képest tovább csökkent az ismert 

okok miatt, az ifa bevétel azonban - a végrehajtási cselekményeknek is köszönhetően – alig változott 2010-hez 
viszonyítva. Az ország legtöbb településén csökkent az ifa bevétel, de bevételi számainkkal városunk Budapest és Hévíz 

után még mindig a képzeletbeli dobogó 3. helyén helyezkedik el. Szomorú, hogy több, városunkban jelentős 

vendégéjszakát regisztráló, nagy hotelt üzemeltető gazdasági társaság is komoly nehézségekkel küzd, s egyelőre 2012-ben 
sem látszik javuló tendencia. 

Az építmény utáni idegenforgalmi adó 2011. január 1-jével kormányzati döntésnek köszönhetően megszűnt, így a 

bevétel (összesen 765 E Ft, ebből 165 E Ft az adóérdekeltségi soron) a hátralék beszedésének, illetve a múltra beadott 
bevallások feldolgozásának köszönhető. 

Az építményadó rendszerében 2011. január 1-jével jelentős változásokat eszközöltünk (pl. m2-es ifa átemelése, üres 

lakások adóztatása). A bevétel 119 382 E Ft volt (4 729 E Ft az adóérdekeltségi soron), így a tervhez képest a teljesülés 
91,83%-os. Természetesen a terv nagysága becslés volt, hiszen pl. az üres lakások nagyságát nem ismertük még a tervezés 

idején, 2012-ben már a tényszámokhoz igazítottuk a bevételi tervet ezen adónemben. Az eltelt időszak alatt jelentős 

tapasztalatokat szereztünk, így év végével módosításokat fogunk javasolni ezen adónemben. 
A helyi iparűzési adónemben a bevétel 835 046 E Ft-ra teljesült, ami a tervhez képest 107,06%-os teljesülést takar. A 

bevétel nagyságát minden évben nehéz becsülni, főként a jelen gazdasági válság hatásaival sújtott időszakában. 

Megfigyelhető azonban, hogy a legnagyobb adófizetők hipa adóalapja inkább csökkent tavaly, egyes ágazatokban a válság 
jól nyomon követhető (pl. pénzügyi szektor, turizmus), kivételes az a terület, ahol emelkedés tapasztalható (pl. 

agrárágazat). Megfigyelhető, hogy a kényszer-végelszámolások, felszámolások száma tovább növekedett 2011-ben, s 

sajnos ez a tendencia idén is érvényesülni fog. 2010-hez képest kb. 50 M Ft-tal csökkent a hipa bevétel a fenti okoknak is 
köszönhetően. 

A vállalkozók kommunális adóját, megelőzve a kormányzati döntést, már 2010. január 1-jével megszüntettük. A negatív 

előjelű bevétel (-1 052 E Ft) azt jelenti, hogy a korábbi időszakban felhalmozott adótúlfizetést az adózók többsége vagy 

visszakérte, vagy átvezetette más adószámlára, anélkül, hogy ezen számlán jelentős bevétel keletkezett volna pl. hátralék 

beszedése útján. 

A pótlékbevétel 5 286 E Ft, míg a bírságbevétel 2 072 E Ft volt (50-50% az adóérdekeltségi soron). Ezek mindig negatív 
adózói magatartásokon alapulnak (pl. késedelmes fizetés, bevallás beadásának elmulasztása). Nagyságuk nehezen 

becsülhető, ezért nem is szerepeltetjük őket a költségvetés tervezésekor. 

Adóhatóságunk 8 634 E Ft idegen bevételt is beszedett adók módjára más hatóságok (pl. rendőrség, gyámhatóság, 
földhivatal, stb.) részére. 

A gépjárműadó-bevétel 195 531 E Ft (3 E Ft az adóérdekeltség során), ami a tervhez képest 102,91%-os teljesülést 

jelent. 2010-hez képest kb. 7 M Ft-tal csökkent a gépjárműadó-bevétel, aminek többek között oka, hogy tovább csökkent a 
nagyobb adómértékű gépjárművek üzembe helyezésének a száma, illetve végrehajtás keretében sok gépjármű kivonásra 

került hatóságilag is. A jelenlegi tendenciák mellett sajnos ezen adónemben sem várható pozitív változás. 
A termőföld bérbeadása utáni szja-ból és talajterhelési díjból minden évben minimális bevétel keletkezik, ez 2011-ben 

sem történt másként (1 581 E Ft és 17 E Ft bevétel), ezen okból ezek szintén nincsenek tervezve a költségvetéskor. 

Összességében elmondható, hogy a válság nemcsak az adózók fizetési hajlandóságát, hanem szinte minden adónemben az 
adó alapját is megtépázta. Sajnos 2012-ben nem várunk pozitív fordulatot, illetve a napvilágra került kormányzati 

elképzelések (egészségügy, oktatás átalakítása) finanszírozhatósága jelentős bizonytalansági tényezőt jelent a jövőre nézve 

a helyi adóztatás területén. 
2011-ben takarékos bérgazdálkodással működött a vendégellenőrzés. 2 személy teljes évben volt foglalkoztatva, míg egy 

személy közel ¾ évig. Másik három személy időszakosan, a nyári csúcsszezonban került alkalmazásra, közülük ketten már 

az előző évben is dolgoztak ebben a munkakörben. A vendégellenőrök alkalmazása a feladat tömegéhez lett igazítva 
(nyáron jelentősen nagyobb létszám), így a személyi előirányzatnál jelentősebb pénzösszeget takarítottunk meg. A 

vendégellenőrök 2011-ben 9 813 helyszíni ellenőrzést végeztek. 
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Cél: beruházások  
Vállalások:  

- beruházások hatékony előkészítése 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- közbeszerzések sikeres lebonyolítása 

 

  
 

2011 a beruházások éve volt, uniós projekteket és számos önkormányzati költségvetésből megvalósuló beruházást 

bonyolítottunk le. Ezek közül a jelentősebbek: 
- Az első félévben befejeződtek a szennyvíz projekt (KEOP-1.2.0/2F-09-2009-0009) kivitelezési munkálatai, 

melynek eredményeként a város csatornázottsága 100%-os lett. A fejlesztés során közel 20 km gerincvezeték 

kiépítésével 1 634 ingatlannak nyílt lehetősége a rácsatlakozásra. A hálózatépítéssel egyidejűleg megtörtént a 
szennyvíztelep kapacitásbővítése is, mely 4 900 m3/nap kapacitásról 5 400 m3/nap kapacitásra változott. Az 

uniós projekt összköltsége 1 223 800 067 Ft volt, ebből a támogatás összege: 924 774 189 Ft. 
- A tavalyi évben fejeződött be a „Ha a jövőről akarsz gondoskodni, vess magot és gondozd” – Városi Bölcsőde 

fejlesztése /ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008/ projekt. A beruházás során a meglévő épület Rákóczi utcára 

merőleges lenyúló szárnyaival határolt területének egy része lefedésre került. Ezáltal több funkciós fogadótér 
alakult ki, mely nemcsak a szárnyak közötti fedett térben történő átközlekedést segíti, hanem biztosítja kisebb 

bölcsődei rendezvények fedett térben történő megtartását is. Az épület új homlokzati hőszigetelést kapott, a 

nyílászárók egy részét korszerű műanyagra cserélték. A meglévő lapostetős épületrészekre, valamint az új 
szárnyra magastető épült, mely padlásterének egy részében kapott helyet az irodák egy része. Az új 

épületszárnyban két új csoportszoba, valamint fürdőszoba került kialakításra. A bővítmény alagsori részében 

egyebek mellett sóterápiás helyiség, gyermek WC, babakocsitároló és udvari játéktároló, valamint további 
tároló helyiségek, illetve dolgozói öltöző, zuhanyzó, WC helyiségek kaptak helyet. A projekt keretében a 

létesítmény, illetve a belső udvari részek teljes körű akadálymentesítése is megtörtént. A kivitelezési munkák 

113 267 477 Ft-ba kerültek, az épület felújításán túl közel 13 millió forint értékben eszközök kerültek 
beszerzésre, így az új foglalkoztatók játékokkal és bútorokkal és egyéb eszközökkel történő felszerelése is 

megtörtént. A 92 184 999 Ft uniós támogatásnak, valamint az önkormányzat által biztosított jelentős önerőnek 

köszönhetően a bővítések és átalakítások a bölcsőde összes felmerülő igényét kielégítik, megfelelnek minden 

érvényben lévő előírásnak. A beruházás eredményeként a Városi Bölcsőde lett a város egyik legkorszerűbb 

intézménye. A Városi Bölcsőde melletti közterület rendezésére (út-, járda és csapadékvíz elvezető építése) is 

sor került közel 11 millió forint önkormányzati forrásból.  
- Az önkormányzat 170 M Ft-ot költött költségvetési forrásból útjainak felújítására, kiépítésére. Ennek keretében 

szilárd burkolatot kapott a Rácz Farkas-Földesi utcák és Százados utca, teljes vagy szakaszos felújításban 

részültek az alábbi utcák: Bajcsy-Zsilinszky, Újvárosi, Alkotás, Szík, Bányász, Budai Nagy Antal utcák és 

a Daru-zug. Hosszú évek előkészítési munkálatait követően elkészült a Gábor Áron utca rekonstrukciójának I. 

üteme, mely az AQUA-PALACE és a Szent Erzsébet utca közötti szakaszon út-, parkoló-, járda- és 

csapadékvíz levezetési építési munkálatokat foglalt magában elektromos hálózatok kiváltásával, átépítésével 
együtt. 

- Ugyancsak jelentős összeget - 100 M Ft - különített el az önkormányzat csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan, 

mely során a város teljes területét érintően történik beavatkozás.  
- Sikertelen pályázatot követően, városi költségvetési forrásból (16 M Ft) elkészült immár a 4. uniós 

szabványoknak is megfelelő közterületi játszótér a Szilfákalja 16. sz. alatti társasház mögötti parkban.  

- Közterületek felújítására 25 M Ft összeg felhasználása történt meg.  
- Közvilágítási hálózat bővítésére került sor megközelítőleg 17 M Ft összegben a Veréb, Fürj, Fazekas Mihály 

és a 9982 hrsz-ú Névtelen dűlőkön, valamint a JEC parkolóban, illetve a Szent Erzsébet utcában és a Hőforrás 

u. 110. sz. ingatlan előtt. 
 

2011-ben 12 db közbeszerzési eljárást fejeztünk be. 

 

Cél: Pályázat készítés  Cél: lakossági pályázatsegítés   
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Vállalás:  
- pályázatok készítése 

 

Vállalások:  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

- tájékoztatás, segítségnyújtás  
 

 

 
- adatszolgáltatás 

 
 

 

 
3 pályázat került benyújtásra ebben az időszakban, ebből 1 nyert, 2 elbírálása folyamatban van. 

 

Nyertes pályázat:  
(H)ősök terein - város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón /ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0004/ 

elnyert támogatási összeg: 995 782 616 Ft 

saját erő: 234 001 553 Ft 
Támogatási Szerződés megkötése folyamatban van.  

Tervezett projektkezdés: 2012. 04. 02. 

Tervezett befejezés: 2014. 03. 31. 
A megvalósításhoz az alábbi tevékenységek kapcsolódnak:  

- Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár felújítása és bővítése 

- Üzlethelyiségek kialakítása (könyvesbolt és kávézó) a művelődési központ és könyvtár felújításával párhuzamosan 
- Ifjúsági-civil információs és tanácsadó, valamint infomentor iroda kialakítása a művelődési központ épületében 

- Bocskai Többfunkciós Rendezvényközpont kialakítása a jelenlegi Bocskai mozi épületének átalakításával  

- Üzletsor megújítása a Hősök tere 3. sz. alatt 
- Belvárosi közterek megújítása, melynek keretében térrendezés, zöldfelület növelés, parkolók megújítása, valamint 

műemléki értékek megújítása valósul meg.  

"Soft” elemként jelenik meg a belvárosi kulturális programsorozat, városmarketing tevékenységek. 
 

Elbírálás alatt lévő pályázatok: 

- Közös vallási és kulturális örökségünk megőrzése határon átívelő, fenntartható turizmusfejlesztéssel /HURO1101/ 
- Belterületi csapadékvíz - elvezető rendszerének bővítése /ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041/: 2011 második felében 

került benyújtásra a város területén végzendő bel- és csapadékvíz elvezetési beruházásokat célzó, uniós támogatás 

elnyerésére irányuló pályázat (ÉAOP-5.1.2/D2-11). A projekt tervezett bekerülési költsége 334 190 000 Ft, 

melyből a támogatás mértéke 299 927 250 Ft. A fejlesztés során több utca is érintett, így a teljesség igénye nélkül a 

Fehér, Olajmalom, Hathy, Galgócz, Beődy, Médy, Báthori, Kocsis Pál, Matthiász, Malom sor-Ady Endre, Kender, 

Tessedik, Bordángát, Kötelesi, Sólyom, Bihari, Törökdomb, Vasvári Pál és Baross utcák, valamint a tervek között 
szerepel a csónakázó-tó új zárt, részben nyitott sósvízlevezető csatornájának a kiépítése is. 

 

A lakosság leginkább a panelfelújítási pályázati lehetőségek iránt érdeklődött az elmúlt évben. Az érintetteket 
személyesen, telefonon és e-mailen keresztül tájékoztatjuk a források elérhetőségének helyéről és határidejéről. Az 

aktuális eseményekről elektronikus tájékoztatást nyújtunk.  

 
A vállalkozók, a civil szervezetek, a lakosság információ ellátása érdekében, adatvagyon hasznosítási projektünk 

keretében, honlapunkon elérhetővé tettük a hivatalnál képződő közérdekű adatokat. Az új adatvédelmi törvény 
előírásainak történő megfelelés érdekében elkezdődött az Adatsztár rendszer felülvizsgálata.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cél: település- és kistérség menedzsment 

módszerek 
Vállalások: 

- turizmus szervezése, városmarketing 

tevékenység   
 

 

 
 

 

 
 

Hajdúszoboszló a desztinációk nemzetközi versenyében való tartósan sikeres helytállás, a szervezeti versenyképesség 

biztosítása és az elért eredmények fenntarthatósága érdekében pályázati támogatással létrehozta a Helyi Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment szervezetét, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-t. 

A szervezet Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, a Hungarospa Zrt. és a város turisztikai egyesületeinek támogatásával 

alakult, a desztináció turisztikai pozíciójának megerősítése és a turizmusból származó bevételek növelése érdekében. 
2011-ben a Kft. a következő feladatokat végezte el a turizmus területén: Utazási vásárokon való részvétel belföldön 
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- nemzetközi és sajtókapcsolatok 
ápolása 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

(Budapest Utazás 2011, Pécs, Miskolc, Szolnok, Veszprém, Nyugdíjas Expo, Főszezon, Spa-Wellness) és külföldön 
(Stuttgart, Kassa, München, Bukarest, Katowice, Wroclaw, Kolozsvár, Szatmárnémeti, Nagybánya, Bukarest, Erfurt, 

Lipcse), új városi turisztikai kiadványok készítése, e-marketing, reklám, hirdetések. 

A Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, Kabály Zsolt folyamatosan tájékoztatta az önkormányzat Turisztikai Bizottságát 
az elvégzett szakmai munkáról, és együttműködött a bizottság referensével is, akinek a munkája így megváltozott, a 

turisztikai koordináló szerepen túl a nemzetközi- és sajtókapcsolatok ápolásának irányába. 

A legszorosabb emberi kapcsolatok a közösségek között egymás megismerésével alakulnak ki, s ha ezt össze lehet kötni a 
pihenéssel és a felüdüléssel, a mindennapi gondok elfelejtésével, a szabadidő kellemes eltöltésével ez maga a turizmus, 

valljuk Hajdúszoboszlón. 

Ebből a gondolatból kiindulva a hivatalos nemzetközi relációink is emberi, közösségi kapcsolatokra alapulnak, és amikor 
Hajdúszoboszló a vendéglátó, a 85 éves fürdőmúlttal rendelkező, mediterrán hangulatú városunk, a Hortobággyal és 

Debrecennel kiegészülő „Aranyháromszög” programlehetőségei, méltó hátteret nyújtanak a találkozásokhoz. 

Több mint húszéves a testvérvárosi kapcsolatunk a németországi Bad Dürrheimmel és a romániai Dicsőszentmártonnal, de 
a szlovákiai Késmárkhoz fűződő partnerség is tizennyolc éves múltra tekint vissza. 

A német kapcsolatot a Német-Magyar Baráti Kör, a romániai kapcsolatot az iskolák és néptánc-csoportjaik 

együttműködése tartja életben, a Késmárkkal való partnerség alapját a kulturális és sport rendezvények képezik. 
2011. május 12-én szoboszlói delegáció látogatott Dicsőszentmártonba, 2011 júliusában részt vettünk a Késmárk-i ELRO 

Folk és Kézműves fesztiválon, szeptemberben pedig a polgármesteri hivatalunk dolgozói vetélkedtek a Késmárk-i 

Sportnapokon. 
Dr. Sóvágó László polgármester meghívására a 2011. szeptember 2-i városi ünnepségre érkezett, és szeptember 5-ig 

Hajdúszoboszló vendégszeretetét élvezte Bad Dürrheim és Késmárk küldöttsége. 

Új színt hoznak a város nemzetközi kapcsolatrendszerébe azok a települések, amelyek turisztikai, kulturális vagy 
projektpartneri együttműködést keresnek Hajdúszoboszlóval, és amely kapcsolatok hozzájárulnak Hajdúszoboszló 

határainkon túli népszerűsítéséhez. 

A romániai Rév községgel (Bihar megye) a határon átnyúló turizmus fejlesztésére irányuló pályázat szülte az 

együttműködést, melynek átfogó célja a térség gazdasági versenyképességének erősítése, az üzleti környezet fejlesztése a 

humánerőforrások javítása révén. A hajdúszoboszlói szolgáltatók magas szintű idegenforgalmat bonyolítanak le, de 

szeretnének még jobban felkészülni a román turisták fogadására és kiegészíteni az élmény-kínálatot a hegyi turizmussal. A 
partnerséggel mindkét helységben megnyílik egy-egy turisztikai iroda, mely kínálni fogja a fürdővárosi és a hegyi 

lehetőségeket is, ezáltal mindkét területet vonzóbbá téve az európai turisták számára. Hajdúszoboszlón ez a turisztikai 

információs iroda a strand főbejáratánál fog helyet biztosítani a helyi desztináció menedzsment szervezetnek, a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-nek. 

Réven, a régi polgármesteri hivatal helyén megépülő iroda részt vállal Hajdúszoboszló népszerűsítésében a határ menti 

területeken. 
Késmárk ajánlására, a csehországi Lanskroun tavaly kereste meg városunkat, hogy projektpartner legyen a Nemzetközi 

Visegrádi Alap által finanszírozott pályázatban.  
A konferencián a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója mutatta be Hajdúszoboszló kulturális 

életét és a turisták számára is vonzó gazdag rendezvénykínálatát. A helyi farsang forgatagában és a kísérő rendezvények 

színpadán 6 fős mazsorett csoportunk „varázsolta el” a cseh vendéglátókat és a jelen levő projektpartnereket: Késmárk és a 
lengyelországi Serock és Dzierżoniów delegációját.  

A folytatás olyan hajdúszoboszlói alkalom lehet, mely egymás megismerésének lehetőségén túl, jelentős marketing 

értékkel is bír, és a Visegrádi Alap a teljes költséget fedezi. 
A kulturális és turisztikai együttműködés célja a szlovákiai Galánta és a romániai Nagykároly települések 

kapcsolatfelvételi szándékának is, melyre nyitottak vagyunk, hiszen évről-évre nő a szomszédos országokból érkező 

turisták száma. 
A sajtókapcsolatok ápolása is hozzájárul Hajdúszoboszló turisztikai népszerűsítéséhez. 

A romániai Rév községgel és a Hajdúszoboszlói Vendéglátó Egyesülettel közös  2011. május 3-i sajtótájékoztató egyrészt 
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- városi sportprogramok szervezése  

 

a határon átnyúló projektet mutatta be, másrészt a Hungarospa Zrt. közreműködésével a várost és a teljes 
fürdőkomplexumot bemutató szakmai programmá teljesedett, melynek eredményeként az úti beszámoló megjelent 

Szatmárnémeti, Nagybánya, Kolozsvár televízióinak adásában, 9 újságban, 15 internetes hírportálon. 

A román-magyar határmenti kommunikáció javítása a célja annak a projektnek, amit a debreceni Hang-Kép Egyesület és a 
Nagyváradi Magyar Diákszövetség kezdeményezett. A „Kommunikáció Határok Nélkül Plusz” projekt keretében egy 

éven keresztül a két megyét bemutató televíziós magazinműsorok és rádióműsorok is készülnek annak érdekében, hogy az 

itt élők minél jobban megismerjék a helyi természeti értékeket, közösségeket és érdekességeket. A magyar, román és angol 
nyelven készülő műsorokat nemcsak a két megyében, hanem várhatóan szerte Európában is láthatják és hallhatják majd az 

érdeklődök. A sorozat részeként valósult meg a Hajdúszoboszlót bemutató film is, melynek forgatása 2011. június 18-19-

én zajlott. 
A romániai sajtómegjelenéseknek és a turista elégedettségnek köszönhetően a Pro Tv, Románia legnagyobb nézettségű 

kereskedelmi Tv csatornája olyan híradások forgatására érkezett 2011 szeptemberében Hajdúszoboszlóra, amelyek 

példaértékűként mutatták be városunk turizmusát, illetve a romániai vállalkozók turisztikai befektetéseiről is beszámoltak. 
A híradások az őszi bukaresti vásárt megelőzően, fő műsoridőben kerültek adásba, így nagyon sokan erre hivatkozva 

érdeklődtek ajánlataink iránt.      

Kapcsolatainkat tovább színesíti az az együttműködés is, amelyet a Hajdúszoboszlói Városi Televízió kezdeményezett. A 
város lakóinak tájékoztatásán túl, a jövőben egy romániai magyar nyelvű műsort sugárzó televízióban, Nagybányán 

(Máramaros megye székhelyén) és vonzáskörzetében is megjeleníti Hajdúszoboszló híreit, turisztikai értékeit. Ezért 

cserébe a szoboszlói televízió is bemutatja Nagybánya turisztikai vonzerejét, a környék látnivalóit. A Nagybányai 
Televízió és a Hajdúszoboszlói Városi Televízió együttműködése a közelmúltban indult útjára. 

A nemzetközi partnerség az emberi kapcsolatok révén, és a kultúra által támogatva lehet élő. A működő nemzetközi- és 

sajtókapcsolatok hozzájárulnak a turizmus fejlődéséhez, még a kedvezőtlen, nehéz gazdasági környezetben is. 
 

Háttérinformáció 

„Kommunikáció Határok Nélkül Plusz” projekt keretében elkészült a film magyar, angol és román változata is, a 

hajdúszoboszlói rész  

magyar verziója megtalálható itt: 

http://youtu.be/1JBBcvtZtgU 
 az angol verzió itt: 

http://youtu.be/Ahv3Av_pD6w 

 a román pedig itt: 
http://youtu.be/kn5i64ojXJc 

 

A Pro Tv 2011. októberi híradásai 

http://stirileprotv.ro/video/ungurii-ne-dau-clasa-si-la-turism-nu-au-nimic-din-peisajele-noastre-si-totusi-fac-mai-multi-

bani.html/60519294 
http://stirileprotv.ro/video/romanii-investesc-masiv-in-proprietati-pe-teritoriul-ungariei-preturile-sunt-

avantajoase.html/60519634 

  
2011-ben megrendezett jelentős városi sportprogramjaink: 

Városi teremlabdarúgó bajnokság (5csapattal, 50 fővel) 

Városi Futsal bajnokság (7 csapattal, 70 fővel) 
Szabadtéri kispályás labdarúgó bajnokság (4 csapattal, 40 fővel) 

Ünnepi kispályás labdarúgó tornák, május 1-én, Pünkösdkor, augusztus 20án és október 23-án (4 x 80 fővel) 

Labdarúgás világnapja (40 fővel) 
Asztalitenisz CSB (10 csapattal, 50 fővel) 

XI. Aquapark futóverseny (628 fővel) 

http://youtu.be/1JBBcvtZtgU
http://youtu.be/Ahv3Av_pD6w
http://exch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://youtu.be/kn5i64ojXJc
http://exch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://stirileprotv.ro/video/ungurii-ne-dau-clasa-si-la-turism-nu-au-nimic-din-peisajele-noastre-si-totusi-fac-mai-multi-bani.html/60519294
http://exch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://stirileprotv.ro/video/ungurii-ne-dau-clasa-si-la-turism-nu-au-nimic-din-peisajele-noastre-si-totusi-fac-mai-multi-bani.html/60519294
http://exch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://stirileprotv.ro/video/romanii-investesc-masiv-in-proprietati-pe-teritoriul-ungariei-preturile-sunt-avantajoase.html/60519634
http://exch/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://stirileprotv.ro/video/romanii-investesc-masiv-in-proprietati-pe-teritoriul-ungariei-preturile-sunt-avantajoase.html/60519634
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5. Bocskai emlékfutás (164 fővel) 
Világ Gyalogló Nap (67 fővel) 

 

 

 
Hajdúszoboszló, 2012. április 17. 

  

 
 dr. Vincze Ferenc 

jegyző  
 


