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J E L E N T É S 
az önkormányzat 2007-2010 évekre elfogadott  

gazdasági (ciklus) programjának végrehajtásáról  
 
 

Tisztelt Képviselı-testület!  
Tisztelt Bizottságok!  
 
Az 54/2007. (III. 22.) számú képviselı-testületi határozattal elfogadott 
programot a jelentéshez függelékként csatoljuk. A mellékletek a szöveges 
értékelést tényekkel alátámasztó, illetve további hasznos információkat 
kínálnak. Az anyag ezáltal teljesíti az államháztartási törvényben, a 
polgármester számára a helyi választásokat megelızı 30 nappal elıírt 
jelentéstételi kötelezettséget is, önkormányzatunk vagyoni és pénzügyi 
helyzetérıl, a késıbbi éveket terhelı pénzügyi kötelezettségekrıl.  
 
Összefoglalóan elızetesként rögzíthetı: az elmúlt 4 év városunk 
önkormányzatának eddigi legsikeresebb ciklusa volt, településünk kiemelkedıen 
fejlıdött, gazdagodott – az önkormányzati képviselı-testület, bizottságai, cégei, 
intézményei, hivatala, a város civil szervezetei, vállalkozásai, lakossága 
célirányos és hatékony tevékenységével, a város érdekeinek érvényesítésével.  
A ciklusprogram elején meghatározott fı önkormányzati célok szinte teljes 
egészében teljesültek, nagyszámú pályázatunkkal jelentıs összegő fejlesztési 
támogatást sikerült elnyernünk, fı boldogulási forrásunk, a turizmus feltételei 
javultak. 
 
Az önkormányzati mőködés nyilvános volt, a www.hajduszoboszlo.hu internet-
portálon bıséges információhalmaz található, a városi televízió az ülések 
„vágatlan” lejátszásával, a városi lappal együtt tudósításokkal, interjúkkal adott 
mértékadó tájékoztatást.  
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A civil szervezetekkel partneri alapon sikeres volt az együttmőködés. A 2004 
óta sikeresen mőködı Civil Alapból a ciklus során 11 millió forinttal segítettünk 
116 civil szervezetet terveik megvalósításában. A pénzügyi támogatást a hivatal 
kiegészítette más, általános és konkrét szervezetre kidolgozott eszközökkel is 
(pl. szervezetfejlesztési, marketing és pályázati tanácsadással, közremőködéssel, 
irodai szolgáltatásokkal, hírlevéllel, internetes megjelenéssel). 
Ezen kívül a mintegy 130 civil szervezetet tartalmazó e-mail terjesztési listán 
folyamatosan küldtünk pályázati híreket, illetve konkrét operatív segítséget is 
nyújtottunk számukra elektronikus pályázatkezelésben és -készítésben. Az 
Önkormányzati Hírmondóban, a városi honlapon rendszeresen közöltünk civil 
híreket. Rendszeresen kikértük véleményüket döntéselıkészítés, stratégiai 
dokumentumok készítése során, vitákon, fórumokon. Több partnerségre építı 
pályázatot nyújtottunk be közösen és nyertünk el (pl. TDM, kistérségi 
foglalkoztatási stratégia).Illetékességi területünkön kívül esı szervezetekkel is 
együtt dolgoztunk közös céljaink megvalósítása érdekében. 24 civil szervezettel 
van érvényben együttmőködési megállapodása a hivatalnak.  
A civil szervezetek mőködésének alapfeltételeit segítette az önkormányzati civil 
alap, terveik megvalósítását, programjaik lebonyolítását pedig a kulturális és 
sport alap, valamint az idegenforgalmi keretek pályázható helyi támogatási 
rendszere, továbbá a polgármesteri keretbıl kapott összegek. 
  
A célok teljesítését megalapozták és elısegítették a képviselı-testület által 
elfogadott stratégiai koncepciók, tervek (idegenforgalmi település- és 
termékfejlesztési; város infrastrukturális állapotfelmérése; városfejlesztési 
programjavaslat és projektaudit; önkormányzati esélyegyenlıségi; integrált 
városfejlesztési). Lehetıségeinket és eredményeinket bıvítette a kiteljesedett 
kistérségi többcélú társulásos együttmőködés, amely mind a 4 tagtelepülésnek 
kölcsönös elınyöket eredményezett.  
Sokak közös munkájával elértük, hogy Hajdúszoboszló fejlett 
infrastruktúrával, színvonalas közszolgáltatásokkal rendelkezı 
településként jó életminıséget kínál lakosainak, Magyarország Budapest 
utáni második turisztikai központja.  
Kevésbé lehettünk sikeresek a foglalkoztatottság javításában, egyrészt mert 
ehhez az önkormányzatok alig rendelkeznek eszközökkel, másrészt a ciklus 
végén a gazdasági válság nehézzé tette a vállalkozások helyzetét, csökkentette 
lehetıségeiket. Tárgyilagosan meg kell jegyezni azt is, hogy a Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdı és Egészségturisztikai Zrt. az elmúlt évtized 
szisztematikus és nagyívő fejlesztéseinek eredményeként a város legnagyobb 
foglalkoztatójává vált,  létszáma az utóbbi években több százzal nıtt. Ipari 
jellegő befektetési területtel városunk önkormányzata alig rendelkezik, ebbıl a 
szempontból nem vonzó a tıke számára. A pályázati rendszerben, majd az „Út a 
munkához” programmal sok száz rászoruló, szociális juttatásban részesülı 
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személynek biztosítottunk legalább idıszakos közfoglalkoztatást, amely a 
kommunális közszolgáltatásokat, a város szépítését takarékosan segítette.  
 
Célkitőzés volt a programban a kistérségi többcélú társulásos együttmőködés 
erısítése, fejlesztési programok megvalósításában, az idegenforgalomban, egyéb 
területeken. Ezt ésszerőségi, kapacitáskihasználási, többletforrásszerzési – 
normatív, illetve pályázati támogatások, kiadáscsökkentés – szempontok is 
indokolttá tették. A 2005. január 1-el a törvény alapján többcélúvá átalakult 
hajdúszoboszlói kistérségi többcélú társulás tevékenysége fokozatosan 
szélesedett. Ennek legfontosabb állomásai, eredményei (amelynek anyagi 
fedezetét, létesítményi és személyi feltételeit döntı részben önkormányzatunk 
biztosította):  
 
 2007-ben:  - példaértékő konstruktív megegyezéssel indikatív  
   projektlista összeállítása az Észak-Alföldi Operatív Program 
   „Oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és közösségi 
   intézményfejlesztés” konstrukcióra;  
   - kistérségi háziorvosi ügyelet kialakítása;  
   - kistérségi kerékpárút-hálózat megvalósíthatósági  
   tanulmánya;  
   - Hajdúszoboszló idegenforgalmi település- és   
   termékfejlesztési koncepciójának kistérségi kiegészítése;  
   - szeptember 1-el egyes közszolgáltatások kistérségi  
   ellátásával többfeladatúvá alakulás.  
 
 2008-ban:  - július 1-tıl külön társulási munkaszervezet létrehozása; 
   - Szociális Szolgáltató Központ kistérségi fenntartásba  
   adásának elıkészítése.  
 
 2009-ben: - január 1-el Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ  
   létrehozása;  
   - „Út a munkához” program kistérségi keretben történı  
   végzése (közfoglalkoztatás); 
   - belsı ellenırzés kistérségi szintővé alakítása;  
   - Hajdúszoboszló-Nagyhegyes közötti kerékpárútra, valamint 
   a szociális szolgáltató központ felújítására, fejlesztésére  
   irányuló európai uniós pályázat benyújtása (a második sajnos 
   nem nyert);  
   - „A turisztikai vonzerı felhasználása foglalkoztatásra a  
   hajdúszoboszlói kistérségben” címő európai uniós pályázat 
   benyújtása önkormányzatunk által (nyert).  
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Pénzügyi és vagyongazdálkodás 
 
A mellékletek egy része az önkormányzatiság eddig eltelt teljes két évtizedére 
vonatkozó adatokat tartalmaz. Az elsı ilyen táblázatok és grafikonok a 
bevételek alakulását tükrözik. Igazolják azt a programalkotási feltételezést, hogy 
az állami támogatások nominálértéken is csökkennek, megnıtt az 
önkormányzati saját bevételek jelentısége. Hogyan sikerült elérnünk, hogy a 
változatlanul felvett hitel nélkül mőködı hajdúszoboszlói önkormányzat 
bevételei a 2007. évi közel 5,5 milliárd forintról a 2010. évre közel 10 
milliárd forintra növekedtek, amelybıl több mint 4 milliárd forint 
beruházási célokat szolgál? A közszolgáltató intézményhálózat 
megtakarításokat is eredményezı ésszerősítése mellett a saját bevételek 
növelésével. Egyik lehetıség a helyi adókban volt, mégpedig a vendégek által 
fizetendı vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adóban, amelynek mértéke a 
2006 évi 300 Ft/fı/éjszaka összegrıl 410 Ft/fı/vendégéjszakára növekedett, 
ellensúlyozva az adónem minden 1 Ft-jára adott állami támogatás 2 Ft-ról 1 Ft-
ra történı csökkentését. (Hajdúszoboszló nem vállalkozóként dolgozó polgárai 
változatlanul nem fizetnek helyi adót, mivel a magánszemélyek kommunális 
adója nincs bevezetve nálunk.) Kiemelten sikeres volt a másik lehetıség, a 
pályázati kiaknázása, mert az önkormányzat, hivatala, gazdasági társaságai, 
intézményei felkészült, ötletgazdag, jórészben többletmunkájával nagyösszegő 
plusz fejlesztési forrást tudtunk megszerezni.  
Az elmúlt ciklusban 57 önkormányzati pályázatot nyújtottunk be, amelybıl 
még egyet (NDP – Szilfákalja 16. sz. alatti játszótér és Szent István park 
sétányának felújítása) nem bíráltak el. Az INTERREG pályázat eredményét sem 
tudjuk, melyben partnerként veszünk részt a romániai RÉV községgel. Az 
elbíráltakból támogatást nyert 36, amely 63,16%-os sikerességet jelent. Közülük 
26 pályázat európai uniós forrásszerzésre irányult, amelyekbıl 18 nyert 
(69,23%-os eredményesség). Pályázatainkkal összesen 8.488.570.481 Ft (ebbıl 
5.943.342.328 Ft európai uniós) összegő támogatást igényeltünk, az 
igényeltekbıl elnyertünk 4.392.759.665 Ft (ebbıl 4.311.180.428 Ft uniós) 
összegő támogatást. Az összességében 15%-os átlagos önerı hozzáadásával 
pályázatainkkal 5.145.111.318 Ft értékő beruházást tud(t)unk 
megvalósítani.  
Mivel jelentıs részben Hajdúszoboszló céljait szolgálja, az önkormányzati 
pályázatokhoz indokolt hozzászámítani kistérségi többcélú társulásunk 
projektjeit  is. A ciklus idıszakában társulásunk 10 pályázatot nyújtott be, 
amelyekbıl 10-et bíráltak el, közülük 7 nyert (70%-os eredményesség). A 
megcélzott támogatási összeg 520.055.189 Ft, az elnyert 366.671.768 Ft, 
amelyhez a 14%-os átlagos saját erıt hozzáadva 424.856.002 Ft értékő 
beruházás történt, illetve történhet meg.  
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Mindösszesen – a társuláséval együtt – a hajdúszoboszlói fejlesztési célokat 
legalább részben szolgáló pályázati adatok a ciklusban:  
 

- benyújtott pályázatok száma: 67 db  
- elnyert pályázatok száma: 43 db  
- elbíráltakból az elnyertek aránya: 65,15%  
- elnyert támogatás összege: 4.759.142.433 Ft  
- beruházási összköltség: 5.569.678.320 Ft.  

 
Az önkormányzati többségi tulajdonú Hungarospa Zrt. 2,25 milliárd forint 
európai uniós támogatással, közel 4,8 milliárd forintból építette meg az Aqua-
Palace Élményfürdıt. Ennek figyelembe vételével az önkormányzat által elnyert 
pályázati támogatás teljes összege 6.642.759.665 Ft (a társulás által elnyertekkel 
együtt 7.009.142.433 Ft). A hajdúszoboszlói beruházási összköltség pedig 
7.395.111.318 Ft, a társulásit is beszámítva 7.819.967.320 Ft.  
Az önkormányzat pályázatai az arányos városfejlesztés elvének megfelelıen 
széles fejlesztési területekre irányultak.  
Felölelik a kommunális infrastruktúra fejlesztését (szennyvízkezelési program, 
belvízelvezetés, utak, játszóterek, parkok, városközpont felújítása, kerékpárút-
építés), a közszolgáltatások színvonalának javítását (intézmények felújítása, 
fejlesztése, a szakképzés korszerősítése – TISZK – , kompetencia alapú oktatás, 
intelligens iskolák), a turisztikai vonzerı fokozását (Aqua-Palace Élményfürdı, 
Turisztikai Desztinációs Menedzsment, kiadványok, rendezvények), a 
foglalkoztatás bıvítését (közmunkaprogramok, kistérségi foglalkoztatási 
stratégia), valamint a polgármesteri hivatali ügyvitel modernizálását (igazgatás- 
és munkaszervezés, informatikai támogatás). A 2000-2010 évek önkormányzati 
pályázatait részletesen összefoglaló táblázat (regiszter) mutatja be, de 
adattáblázatokat, diagramokat is szerepeltetünk a mellékletek között.  
 
A költségvetési mőködési kiadások a korábban megtett ésszerősítési 
intézkedéseknek és a napi gazdálkodásban érvényesülı takarékosságnak 
köszönhetıen a legszükségesebb szinten maradtak, úgy, hogy az önkormányzat 
által kínált közszolgáltatások színvonalán ez nem érzıdött meg, biztosítottak 
voltak a jó, illetve javuló feltételek. Hangsúlyozandó a változatlanul hitelmentes 
önkormányzati feladatellátás, fejlesztési célú hitelt sem kellett felvennünk. 
Ritkaság ma hazánkban ez, különösen azért, mert önkormányzatunk bevételébıl 
– pályázati források felhasználásával, illetve kizárólag saját egyéb bevételébıl, 
mőködési költség megtakarításból – a ciklusban eddig sosem volt mértékő 
fedezetet tudott szánni fejlesztéseire. A kiadások alakulását (1991-2010 
években) tükrözı mellékelt táblákat tanúsága szerint a ciklusban összesen 
5.962.193.000 Ft-ot tudtunk beruházásra, fejlesztésre, felújításra fordítani 
(évenkénti átlagban 1.490.548.200 forintot). A gazdasági programban 
meghatározottaknak megfelelıen a csökkenı létszámú közszolgálati dolgozói 
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állomány (2007-ben 940, 2010-ben 897 közalkalmazott és köztisztviselı) jó 
munkájáért folyamatosan megkapta a jogszabályokban elıírt javadalmazást, 
valamint a korábban bevezetett, megszokott és változatlanul megszolgált 
többletjuttatásokat (nyugdíjpénztári hozzájárulás, étkezési utalvány, 
lakástámogatás).  
 
Az önkormányzati vagyon törzsvagyoni részét felújítással, beruházással 
megıriztük, illetve értékét növeltük, a közszolgáltatások létesítményi feltételei 
magasabb színvonalon állnak rendelkezésre. Nem kerültek értékesítésre – az 
elızıekben leírtaknak megfelelıen erre nem is volt szükség jelentıs mértékő 
fejlesztéseink finanszírozásához – a nagyterülető, stratégiai célú ingatlanok 
(Szép Ernı u. 16. sz. alatti volt kollégium, Hajdú-Camping, Liget u. – 
Böszörményi u. sarkán levık), ezzel a késıbbiekben gazdálkodhat az 
önkormányzat. A www.hajduszoboszlo.hu internet-portálon évek óta mőködik a 
„Szoboszlo Invest” befektetıi modul, ezen ingatlanokat ott kínáljuk a befektetni 
szándékozóknak.  
 

Közszolgáltatások, városüzemeltetés 
 
A közszolgáltató gazdasági társaságaink (Városgazdálkodási Zrt., Közüzemi 
Kft.), illetve intézményhálózatunk körében érdemi változtatás nem történt, ezek 
jó színvonalon mőködtek és látták el városunk lakosságát. Az erre a célra 
szolgáló ingatlanok állagmegóvását, felújítását, részben akadálymentesítését, 
illetve fejlesztését saját költségvetési forrásból, emellett nagyösszegő pályázati 
támogatásokból biztosítani tudtuk.  
 
A közszolgáltatások körében alapvetı feladatként az elért jó színvonal 
megtartása, lehetıség szerinti fejlesztése lett meghatározva. Visszatekintve 
elmondhatjuk, hogy az egyre nehezebb gazdasági helyzet ellenére a színvonalat 
sikerült megtartanunk, valamint az elmúlt évek beruházásainak, a sikeres 
nagyszámú pályázatnak köszönhetıen emeltünk is azon. 
A ciklus kétségtelenül legnagyobb feladatát a szennyvízhálózat befejezı 
ütemének megvalósítása jelentette, illetve jelenti, hiszen rövidesen megtörténik 
a szennyvíztelep további kapacitásbıvítése, valamint a csatornahálózat teljes 
kiépítése a városban.  
 
Az elmúlt évek szélsıséges, csapadékos idıjárása is elkerülhetetlenné teszi a 
bel- és csapadékvíz elvezetı-hálózat folyamatos karbantartását, építését, 
melyre a pályázati lehetıségek kihasználása elengedhetetlen. Elkészült a város 
állapotfelvételét tartalmazó engedélyes tervdokumentáció, melyre a hatóság 
kiadta fennmaradási engedélyét. Ezt követıen nagyléptékő tervezés indult, 
hiszen elsı körben közel 550 Mft összbekerülési költségő pályázat elvi vízjogi 
engedélyes dokumentációja készült, majd a sikertelen pályázatot követıen, 
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csökkentett mőszaki tartalommal, közel 330 Mft összegő fejlesztés engedélyes 
tervei készültek el. Az operatív programok keretében meghirdetett 
vízrendezéssel kapcsolatos pályázaton sajnos két egymást követı évben sem 
sikerült támogatást nyerni, így az önkormányzat 2010 évben jelentıs fejlesztést 
hajt végre e területen saját erıbıl, megközelítıleg 100 Mft összegben. A 
szivattyútelep rekonstrukciója illetve kapacitásbıvítése mellett számos olyan 
utcában oldódik meg a csapadékvíz biztonságos elvezetése, ahol a rendkívüli 
idıjárási viszonyok következtében már komoly gondot okozott az ingatlanok 
védelme is.  
 
Az útjaink, járdáink javítása, felújítása  a költségvetési keretekhez mérten 
évrıl-évre megtörtént, igen sikeresen kihasználva a hazai pályázati 
lehetıségeket is (TEUT), hisz ezen forrásból 9 db út (Árpád, Sarló, Mezı, 
Vadas, Tompa, Médy-Libagát, Törökdomb, Ádám és Hıgyes utca) felújítása 
történt meg. Régóta tervezett munkálatokat tudunk megvalósítani ebben az 
évben uniós (ÉAOP) támogatással a József Attila utca teljes (út-, parkoló-, 
járda- felújítás és csapadékvíz elvezetés) rekonstrukciójával. Önerıbıl is 
végeztünk útépítést, felújítást, így a Jókai sor, Tokay, Tölgyfa utcákon és 
Sóvágó zugban, valamint a Vasvári Pál, Bánomkerti, Gorkij és Hamvas utcák 
egy-egy szakaszán. 
 
Hajdúszoboszlón az elmúlt években a környezetvédelemmel kapcsolatosan 
szinte minden területen dinamikus fejlıdés indult meg, e tényt alátámasztják az 
elmúlt idıszak nyertes pályázatai és beruházásai is. 
Környezetvédelmi Alapot mőködtetünk, környezetvédelmi programot alkottunk 
és annak intézkedési tervét minden évben aktualizáljuk. Hulladékgazdálkodási 
tervvel rendelkezünk és a megfelelı jogi háttér - helyi rendeletekkel – 
biztosított. Jelenleg a Környezetirányítási Rendszer (ISO 14001:2004) kiépítése 
van folyamatban a hivatalban,  cégeink is kiépítették az integrált KIR és MIR 
rendszerüket, valamint megkezdıdött a „Fenntartható Fejlıdés Helyi 
Programja”, a Local Agenda 21. kidolgozása. 
 
Az elmúlt évek környezetvédelmi fejlesztései: 

- Jelentıs a szennyvízcsatorna hálózat építés és szennyvíztelep kapacitás 
bıvítés, hisz 2002-ben még csak 39 %-os volt városunkban a 
csatornázottság, ami napjainkban meghaladja a 85 %-ot. 2009-2010. 
években a sikeres kétfordulós uniós pályázattal (KEOP)  ma már a 
harmadik, egyben befejezı ütem zajlik, mely beruházással 100%-os lesz a 
lefedettség a városban. Az új öblözetek kialakításával a telep kapacitása 
pedig 5400 m3/d-ra bıvül. A jelenlegi fejlesztés során közel 20 km 
gerincvezeték épül ki, 1639 db ingatlanbekötéssel. Ezzel a fejlesztéssel - 
teljesítve mind az uniós mind pedig a hazai jogszabályok elvárásait -  
biztosított a fokozottan érzékeny ivóvízbázis védelme, mivel várhatóan 
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rövid idın belül felszámolásra kerülnek a korszerőtlen és nem feltétlenül 
vízzáróan kialakított házi átmeneti tárolók.  

 
- A szennyvíztelep mellett található iszaptározó tavakat önerıbıl – a 

Közüzemi Kft.-bıl osztalék kivételével – rekultiválta a város, melyen 
energiafőz termelés folyik. 

 
- Az önkormányzat évente jelentıs összeget fordít közterületein fásításra és 

növénytelepítésre, amely az élhetıbb környezet kialakítása mellett 
jelentıséggel bír a levegıtisztaság-védelemben is. 
 

- 2008 évben környezetbarát, folyékony síktalanító (Kalcinol) kijuttatására 
alkalmas célgép és keverı-manipuláló, valamint tároló tartály beszerzése 
is megtörtént, ezt követıen a város térkı burkolatain már a környezetbarát 
szerrel történt a síktalanítás (beszerzési ára ötszöröse az eddigi sózáshoz 
képest).    

 
A környezetvédelmi fejlesztéseken túl ütemesen zajlott a város fejlesztése, 
javítva a város képét, rendezettségét, intézményhálózatának állapotát. Az alábbi 
nagyobb beruházások történtek az elmúlt években: 

- A hivatal „B” épületének és a Szociális Szolgáltató Központnak a 
komplex akadálymentesítése készült el 2008-2009 években. 

- Az elmúlt két évben köztéri utcabútorok cseréjéhez és utcanév táblák 
pótlásához jelentıs összeggel járult hozzá az önkormányzat, pályázati 
forrás mellett - döntıen - költségvetésébıl.  

- Megújult a szabadtéri színpad és nézıtere 5 millió forintból. 
- A közvilágítás bıvítésére került sor a Csatornakert 3 dőlıjében, jelenleg 

folyamatban van a Vénkert, és a Csatornakert további bıvítése. 
Megvalósult a Csipkéskert valamint az Erdı dőlı elektromos hálózattal 
történı ellátása. 

- Kialakításra került a Rácz György emlékház. 
- A Szent István parkban lévı árushelyek elektromos csatlakozása kiépült.  
- Az elmúlt 4 évben több mint 330 Mft összeget használt fel az 

önkormányzat intézményei felújítására, karbantartására költségvetési saját 
forrásból. E mellett 2009-2010. években 3 intézmény jelentıs felújítása 
kezdıdött illetve kezdıdik meg uniós támogatással (ÉAOP), így a Hıgyes 
Endre Gimnázium, a Városi Bölcsıde és a Járóbeteg-ellátó Centrum 
komplex felújítása, bıvítése és akadálymentesítése, mindösszesen cca. 
1.000 Mft összegő összköltséggel. Elsı fordulóban támogatták a 
városközpont-rehabilitációs pályázatunkat, melynek fı elemei a közterek ( 
Hısök tere 3. elıtti közterület, Hısök tere 5-6. mögötti közterület, Halasi 
Fekete Péter tér, „Mozicsarnok” parkolók és sétány felújítása, az 
Erıdfalhoz vezetı sétány kialakítása) megújítása mellett a Kovács Máté 
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Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár bıvítése és felújítása, valamint a 
Mozi felújítása. 

- A ciklusban 3 „uniós” játszótér átépítése történt meg a Szent István 
Parkban, a Luther utcán és a Szilfákalja 37. sz. alatti közparkban. 

 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül olyan új pályázati források 
nyíltak meg, amelyek megismerése és gyakorlati alkalmazása komoly feladatot 
jelentett (megjelent a kiemelt és a két fordulós projekt fogalma). Így elıfordul, 
hogy adott pályázatot akár 3-4 évig is bonyolítunk, mire elszámolunk a 
támogatással.  
 
A lezárult projektek esetében az önkormányzatot nem marasztalták el vagy 
utasították jogtalanul igénybe vett támogatási összeg visszafizetésére, 
közbeszerzéseink is jogszerőek voltak. A pályázatok életútja az elszámolással 
nem zárul le, hiszen az 5 éves kötelezı fenntartási idıszak alatt évente kell 
nyomonkövetési jelentéseket benyújtani, elkészítésük szintén komoly feladat.  
 
Városüzemeltetés területén a kötelezıkön  túl számos önként vállalt feladatot is 
ellát az önkormányzat: csapadékvíz-elvezetı rendszer fenntartása, közterületek 
tisztántartása, síktalanítása, parkfenntartás, szúnyog- és rágcsálóirtás, komplex 
szilárd hulladék telep üzemeltetése, építési törmelék lerakó és állatihulladék-
kezelı telep üzemeltetése, Szent István park ırzése, szökıkutak mőködtetése, 
játszóterek karbantartása, allergén növények irtása, rekultivált lerakók 
fenntartása, öntözırendszer javítása, harangház festése, utcabútorok javítása, 
karbantartása (a Városgazdálkodási Zrt. végzi ıket). A külterületi utak 
fenntartására minden évben, a költségvetésben elkülönített pénzösszeg került 
felhasználásra. A külterületi hidak felülvizsgálata megtörtént ebben az évben,  
ez alapján a K8-as híd felújítása megkezdıdött (a felülvizsgálat szerint további 
hidak felújítása is szükséges).  
 
Az alapvetı közüzemi közszolgáltatások jó helyzetét, fejlıdését jelzi a 
mellékletek között „a kommunális ellátás mutatói” címő táblázat. 
Szennyvízcsatorna-hálózat és tisztítótelep fejlesztését célzó, sokéves futamidejő 
programunk sikeres teljesítéséhez is elengedhetetlen volt lakosságunk 
támogatása, közremőködése, a csatornára történt rákötések száma városunkban 
egyedülállóan magas.  
A szilárd hulladékgyőjtést, mint az ingatlantulajdonosok által kötelezıen 
igénybe veendı – és városunk idegenforgalmi jellege miatt az átlagnál fontosabb 
– alapvetı környezetvédelmi célú közszolgáltatást sikerült jóval szélesebb 
lakossági körre kiterjeszteni. Városunk közterületei fejlettségünkhöz igazodóan 
rendezettek, amelyben polgáraink ugyancsak tevékeny részt vállalnak. Civil 
szervezet (Városszépítı Egyesület) évtizedek óta sikeresen mőködteti a „Tiszta, 
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virágos Hajdúszoboszlóért” mozgalmat, a kirakatok versenyeztetése is jó 
gyakorlat civil szervezeteink összefogásával.  
 
Különösen jók geotermális adottságaink, amelyet turisztikai célra már 
országosan élenjáróan hasznosítunk. A Hungarospa Zrt a komplexum 
létesítményeit termálvíz felhasználásával főti, az élményfürdı 
zöldáramellátásához kísérıgáz-erımővet épített. Képviselı-testületünk döntése 
alapján városunkban idegen tıkébıl és beruházásban geotermikus erımő 
létesülhet, amelynek hulladékhıje versenyképesebbé teheti 
távhıszolgáltatásunkat, üvegházak, fóliasátrak főtésére is felhasználható.  Ez év 
végére elkészül kistérségünk energetikai stratégiája, amely kiindulópontul 
szolgál az alternatív energiák fokozottabb felhasználásához, pályázati források 
megszerzéséhez.  
Az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások díjai az igénybe vevık anyagi 
teherbíró képességéhez igazodnak, országos összehasonlításban az 
alacsonyabbak közé tartoznak.  
 
A közszolgáltatások jelentıs területe a közoktatás, a kulturális és a 
sporttevékenység szervezése is. A nevelési-oktatási intézmények a város és a 
környezı települések életében is meghatározó szereplık, a lakosság 
közmegelégedésére mőködnek.  A képzési struktúra megfelel a korszerő 
elvárásoknak és Hajdúszoboszló város sajátosságainak. Az intézmények 
szakmai és költséghatékonysági szempontokat figyelembe véve optimálisan, 
összehangoltan mőködnek. 
Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete a különbözı jogszabályokban 
meghatározott, a helyi közoktatási rendszert szabályozó dokumentumokat 
(Közoktatási Intézkedési Terv, Közoktatási Minıségirányítási Program, 
Közoktatási Esélyegyenlıségi Terv) a szakmai elvárásoknak megfelelıen 
megalkotta és szükség szerint aktualizálta. Az intézmények tevékenységi 
körének, gazdálkodási rendszerének felülvizsgálata, módosítása, az alapító 
okiratban történı rögzítése megtörtént. Az intézmények gazdasági, 
törvényességi, szakmai ellenırzése szervezetten, a fenntartó által elfogadott terv 
szerint történik.  
 
Az óvodaszolgáltatás teljes körő, korábbi átszervezése elısegítette a városi 
szintő szakmai koordinációt, és a gazdasági mőködés hatékonyságának javítását.  
A tagóvodák szakmai tekintetben továbbra is önállóak, az Egyesített Óvodai 
Intézmény Helyi Nevelési Programjának része a 8 tagóvoda saját programja. A 
program felülvizsgálata a 2008-2009-es nevelési évben megtörtént.  
 
A 2002-2006-ig tartó önkormányzati ciklusban döntött a képviselı-testület az 
általános iskolai intézményrendszer felmenı rendszerben történı 
átszervezésérıl. Jelen ciklusban az átszervezés jelentıs része befejezıdött, 
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hatása jelenleg és a jövıben tapasztalható. A városi beiskolázási rendszer 
szabályozott, az Oktatási Bizottság által koordinált. Az általános iskolák a kor 
igényeinek megfelelı, a helyi sajátosságokat figyelembe vevı kínálattal 
fogadják a tanulókat. A kínálatban megtalálható a korai kéttannyelvő oktatás és 
a különbözı tantantárgyakhoz kapcsolódó emelt szintő képzés. A tanulók korai 
felzárkóztatásának biztosítása érdekében kis létszámú osztály mőködik 1-2. 
évfolyamon. A nevelési-oktatási intézmények alapító okirataik alapján ellátják a 
sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő nevelését és oktatását 1-8. 
évfolyamon, valamint ezeknek a gyermekeknek a napköziotthonos és tanuló 
szobai ellátását. Alapító okirataik alapján esélyegyenlıségi  és egyenlı 
bánásmód megvalósulását célzó tevékenységet is folytatnak.  
 
A középiskolák képzési struktúrája stabil, a hatosztályos gimnáziumi képzéstıl 
a nyelvi elıkészítıig és a felsıfokú szakképzésig széles területet felölel. A 
szakképzési tevékenység fejlesztésére, koordinálására az önkormányzat 
Berettyóújfalu és Püspökladány városával együttmőködve létrehozta a Bihari-
Sárréti és Hajdúszoboszlói (Pálffy István) Szakképzési Társulást. A társulás 
mőködését két sikeres pályázat jelentısen segíti. A középiskolák térségi 
beiskolázási tevékenységét a TISZK szervezete és az Oktatási Bizottság 
koordinálja.   
Pályázati keretbıl megvalósult a Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
épületének felújítása, korszerősítése, valamint a volt 3.sz. Általános Iskola 
épületében korszerő igényeknek megfelelı tankonyha és tanétterem kerül 
kialakításra, a vendéglátóipari szakképzés gyakorlati képzéséhez kapcsolódóan.  
A középfokú oktatási intézmények szakmai tekintélyét jelzi a beiskolázáskor 
tapasztalható többszörös túljelentkezés. Az országos kompetenciamérés 
(hozzáadott érték), szakmai vizsgák, az érettségi eredményei, a továbbtanulási 
mutatók országosan is elismerésre méltóak. A térségi beiskolázást a 
középiskolai kollégiumban történı elhelyezés is segíti. A szolgáltatás 
átszervezése után a kollégiumi ellátás az igényeknek megfelelıen mőködik. 
A kompetencia mérés eredményeirıl minden évben összesítı tájékoztatás 
készült. 
 
A városban alapfokú mővészetoktatás tevékenységen belül zenemővészeti 
oktatást a Zichy Géza Zeneiskola Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény lát el 
több tanszakon. A Hajdúszoboszlói Szabó László Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény mőködéséhez hozzájárul az önkormányzat. 
A Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat oktatást kisegítı tevékenységet 
folytat, kistérségi feladatkört lát el, tevékenységei nevelési tanácsadás, 
logopédiai ellátás és gyógytestnevelés.  
 
A helyi társadalom mővelıdési érdekeinek és kulturális  szükségleteinek, 
valamint a település lehetıségeinek, a helyi sajátosságoknak 
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figyelembevételével a helyi közmővelıdési tevékenységhez kapcsolódó 
feladatokat az önkormányzat a Kovács Máté Városi Mővelıdési Központ és 
Könyvtár mőködtetésével, civil szervezetek támogatásával teljesiti. A 
közmővelıdési feladatokat, a feladatellátás szervezeti kereteit és a 
közmővelıdési feladatok finanszírozási formáit a helyi közmővelıdési rendelet 
szabályozza. 
A Bocskai István Múzeum közgyőjteményi, múzeumi feladatok ellátását végzi, 
kiállításai helytörténeti, nép- és iparmővészeti, valamint képzımővészeti 
jellegőek. Kezeli Fazekas István népi iparmővész hagyatékát. Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata az éves költségvetési rendeletben meghatározott 
összeggel támogatja a múzeum mőködését. Létrejött a Hajdúszoboszlói Rácz 
György Emlékház, melyet a Rácz György Baráti Kör kezel.  
 
Városunk Magyarország egyik legjelentısebb idegenforgalmi régiójába 
tartozik. Általános trend a világ szinte minden részén, hogy a turizmus, illetve a 
hozzákapcsolódó idegenforgalmi szolgáltatások válnak az egyik meghatározó 
iparággá. A város kulturális és sport eseményeinek kapcsolódása a turisztikai 
szolgáltatásokhoz ésszerő elvárás. Az idegenforgalmi szolgáltatások 
folyamatosan bıvülnek a kulturális és sporteseményekkel. Ez hozzájárul a 
város kulturális és sport infratruktúrájának jobb kihasználásához is.  
A hajdútelepítés 400 éves évfordulójának megünneplésére Hajdúszoboszló 
Város Képviselı-testülete létrehozta a Programkoordinációs Bizottságot.  
A bizottság 2006 óta folyamatosan tevékenykedik. Tevékenysége elsısorban a 
kiemelt nyári szezonban tartandó nagyrendezvényeket, valamint a kiemelkedı, 
és helytörténeti jelentıségő évfordulók méltó megünneplését öleli át.   
   
A kiemelt nagy tömegeket vonzó rendezvények: a Szoboszlói Folkhétvége, a 
Szoboszlói Dixieland Napok, Hajdúvárosok Találkozója, Mazsorett Fesztivál, a 
Kösely Kupa Lovasverseny, a Szoboszlói Birka- és Slambucfızı Örömnap, 
Gyermek karácsony, Fenyıünnep, Szilveszteri tőzijáték és csergetés. A nyári 
turisztikai fıszezoni kulturális rendezvények idıben mintegy 60-70 napra 
oszlanak el.  
Megrendezésre kerülı városi és nemzeti ünnepeink - március 15., augusztus 20., 
szeptember 2, október 23. - minden évben sok érdeklıdıt vonzanak. 
A nyári programok méltó befejezését jelenti szeptember 2-a, a hajdúk 
Szoboszlóra telepítésének évfordulója alkalmából szervezett ünnepi események.    
Összességében megállapíthatjuk, hogy ezek a több napos események, 
fesztiválok keresettek, a kulturális programok napokon keresztül élményt nyújtó, 
színvonalas szórakozást biztosítanak a város lakosai és az idelátogató vendégek 
számára.    
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A helyi médiák a Hajdúszoboszló Városi Lap, SZÓKIMONDÓ, 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió közszolgálati, kulturális, hagyományırzı  és 
szórakoztató tevékenységet folytatnak.   
 
Hajdúszoboszló Város Képviselı-testülete megalkotta a város sport rendeletét. 
A rendelet meghatározza az önkormányzat által ellátandó sport feladatokat, a 
feladatellátás szervezeti kereteit és finanszírozási formáit. Erıfeszítések 
történtek arra vonatkozóan, hogy a város sportlétesítményei, jobb kihasználásuk 
érdekében az idegenforgalmi szolgáltatások- és kínálat körébe is bekerüljenek. 
Nagy érdeklıdés kíséri sportrendezvényeinket: Utcai Futóverseny, a Aquapark 
futóverseny, Bocskai Emlékfutás, városi terem és szabadtéri sportprogramok, 
ünnepi kispályás labdarugó tornák, tenisz-, asztalitenisz tornák 

A diáksport tevékenység fı feladata a városi szinten rendezendı események 
koordinálása, rendezése, szervezése. A diák olimpiai és szabadidıs versenyeken 
rendezvényeken túl, kiemelt feladat a 2. osztályos tanulók úszásoktatásának  
megszervezése. A diákrendezvények az egész tanévet átölelik és 
hagyományainknak megfelelıen a futball, kézilabda, atlétika, tollaslabda 
kiemelt jelentıségő. 
A szabadidısport keretében városi csapat bajnokságokat rendezünk: kosárlabda, 
tenisz, asztalitenisz, labdarúgás sportágakban. Ezenkívül ünnepi tornák és 
különbözı sportági rendezvények színesítik az éves programot pl. Gyermek napi 
versenyek, nyári rendezvények. 
A város éves költségvetésének készítésekor kerül sor az Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottság hatáskörébe utalt költségvetési keretek tervezésére. A képviselı-
testület a költségvetési rendeletben hagyja jóvá a felhasználható összegek 
mértékét.  
Minden évben pályázat kiírására kerül sor a Kulturális és Sport Alapra . Éves 
szinten közel száz pályázatot bírál el a Kulturális és Sport Bizottság.  A 
bizottság a pályázatokat elıre meghatározott szempontrendszer szerint értékeli 
és támogatja. 
A város költségvetésébıl több éve részesül támogatásban a Hajdúszoboszlói 
Szabó László Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, a Hajdúszoboszlói 
Sportegyesület.   
Az elmúlt négy év jelentıs változást hozott a kulturális munka terén, javult a 
kulturális tevékenységet szervezı és végzı intézmények, civilszervezıdések és 
magánszemélyek együttmőködése, a több szektorban zajló események 
koordinációja, szervezettsége. 
 
A polgármesteri hivatali költségvetési keretekkel történı takarékos 
gazdálkodás szervezettebbé, elszámolhatóbbá tételét sikeresen szolgálta a 
képviselı-testület által a 124/2007. (VI. 14.) számú határozattal elfogadott, több 
évre szóló takarékossági intézkedési terv, melyet idıarányosan teljesítettünk.  
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A hivatal felülvizsgálata és átszervezése következtében a 6 irodai szervezeti 
egységet 5-re, a 7 irodavezetıi státuszt szintén 5-re csökkentettük, a belsı 
ellenırzési tevékenységet kiszerveztük, a gyámhivatal létszámát redukáltuk. 
Költségvetést kímélı foglalkoztatási formákat alkalmaztunk (közhasznú, 
közcélú, illetve munkaügyi bértámogatást). A dologi kiadások körében 
megszerveztük a beszerzett eszközök nyilvántartását, célhoz kötöttségüket, a 
telefonköltségekben egyedi, rendkívül kedvezı díjú megállapodásokat kötöttünk 
szolgáltatóinkkal, másolóink/nyomtatóink üzemeltetésére szolgáltatót 
váltottunk, bevezettük az elektronikus testületi anyagtovábbítást, a postai 
kiadásokat közcélú kézbesítık foglalkoztatásával csökkentjük, redukáltuk 
gépjármő üzemeltetési költségeinket. A hivatal évrıl évre  csökkenı mértékő 
anyagi támogatásban részesül az önkormányzati költségvetésbıl. Az 
energiaköltségek mérséklésére 2010-ben energetikust alkalmaztunk. A hivatal 
folyamatosan növekvı feladatait a csökkenı létszámmal csak belsı 
átszervezésekkel, munkakör ésszerősítésekkel, technologizálással képes ellátni. 
Bevezettük a szerdai 18,00 óráig tartó ügyfélfogadási idıt. Az összehangolt 
teljesítmény- és minıségrendszerünk keretében a dolgozók munkateljesítményét 
rendszeresen tervezzük és mérjük, melynek eredményeirıl a testületet évente 
tájékoztatjuk. Takarékossági intézkedéseinkkel több tízmillió forint kiadástól 
kíméltük meg az önkormányzati költségvetést, sikeres informatikai 
pályázatainkkal – széles partnertelepülési körnek – mőködtetünk korszerő 
szoftvereket, hardverállományunkat is zömmel uniós támogatással biztosítottuk.  
 

Városfejlesztés, idegenforgalom (turizmus) 
 
A fejlesztési részben a programban megjelölt konkrét projekteket  majdnem 
teljes egészében teljesítettük (szennyvízcsatorna-építés befejezı üteme, Aqua 
Palace Élményfürdı, úthálózat felújítás, kistérségi kerékpárút-építési nyertes 
pályázat, közszolgáltatási intézményfejlesztések, városközpont-rehabilitáció – 
második kísérletre nyertes pályázattal – , sport- és szabadidıs létesítmények 
felújítása). A csapadékvíz-elvezetı hálózatunk kiépítésére, felújítására kétszer is 
benyújtott európai uniós pályázatunk sajnos nem nyert, de itt tény: elsıbbséget 
élveznek a veszélyeztetett öblözetekbıl érkezı pályázatok és mi – szerencsére – 
nem ilyen helyen élünk. Az önkormányzat stratégiai dokumentumaiban még 
számos projektterv szerepel, a következı európai uniós pályázati ciklus (2011-
2013) idıszakára felhasználhatók ezek, segítve a kiemelkedı fejlıdési ütem 
megtartását, lehetıség szerinti fokozását.  Intézkedéseinkkel a Natúra 2000 
európai uniós természetvédelmi területő repülıtéren is megteremtettük a 
tervezett hangárépítések, illetve új központi épület lehetıségét.  
 
A turizmus létesítményi feltételeinek jobbá tételében, a vonzerı növekedésében 
már a korábbi ciklusban is kiemelkedıt nyújtott a Hungarospa Zrt . Ezt 
sikerült megkoronázniuk – természetesen a képviselı-testület támogatásával – 
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az országosan kiemelt projektként elsıként megvalósult Aqua Palace 
Élményfürdı megépítésével. Az eddigi legnagyobb beruházásként létrejött 
vízipalota alapvetı jelentıségő a város jövıje szempontjából. Azon túl, hogy 
kínálja a nagyszámú vendégeink igényelte fedett fürdı teret, lehetıvé teszi a 
szezonalitás csökkentését is, jobban hasznosíthatóvá válnak szálláshelyeink 
(különösen a fizetıvendéglátóké). Európa legnagyobb fürdıkomplexuma 
városunk alapvetı értéke és további fejlıdésének záloga.  
 
Hajdúszoboszló mai helyzetét Magyarország turizmusában több mint 8 
évtizedes múlt határozza meg, de az utóbbi két évtized történései 
elválaszthatatlanok Jenei Tibor személyétıl, aki idegenforgalmi referensként a 
városért élt: népszerősítését, turizmusának fejlıdését helyezte életének 
középpontjába. 
Igen sokat tett azért is, hogy a Hajdúszoboszló vezetı idegenforgalmi 
szerepének megırzésére szolgáló, a legfontosabb önkormányzati fejlesztési 
tervek között szereplı AquaPalace fedett élményfürdı kiemelt állami 
projektként nyerjen támogatottságot. 
Munkásságának utolsó éve, 2007. turisztikai szempontból Hajdúszoboszló egyik 
legsikeresebb éve volt: 294.141 fı, összesen 1.194.488 vendégéjszakát töltött itt, 
a befolyt idegenforgalmi adóbevétel 251.521.020- Ft. 
 
A 2008-2010 -es évben – megosztva a feladatokat a Hungarospa Zrt-vel – a 
város átlagban 9 külföldi- és 14 belföldi vásáron vett részt. A budapesti Utazás 
kiállításon  63 m2 –es standon mutatkoztunk be a szolgáltatókkal közösen. A 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt, a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete, a 
Hajdúszoboszlói Fizetıvendéglátók Egyesülete, a szállodák nagy része 
hozzájárult a kiállítás sikeréhez. A  Tuba Tanya minden évben „szoboszlói 
ízekkel” csalogatta a vendégeket. 
A vásárokon való megjelenéshez új pop up /hordozható kiállítási háttérfal/ és 
roll up /hordozható dekoráció/ installációk készültek. 
2008-ban a Magyar Turizmus Zrt-vel való együttmőködésen kívül, 
Hajdúszoboszló Romániában új marketing kampánnyal mutatkozott be egy 7 
állomásos road-show keretében, melynek folytatásaként, 50 fıt hívtunk meg a 
román utazási irodák részérıl és 30 fıt a sajtó képviselıi közül a 
„Hajdúszoboszlói Bioétel és Borfesztivál” –al egybekötött gazdag programú 
study tour-ra. 
Lengyelországban a Magyar Turizmus Zrt. média kampányában és 
kiadványaiban népszerősítettük Hajdúszoboszlót. 
A Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Marketing Igazgatóságával, a 
Hungarospa Zrt-vel és más szolgáltatókkal közösen 2009-ben 
Lengyelországban, Szlovákiában és Csehországban mutatkoztunk be. A 
kampányok hatásának megerısítésére a Hungarospa Zrt. román és lengyel 
újságírói study tourt szervezett. Ezt követte az Önkormányzat Idegenforgalmi 
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Bizottsága által szervezett study tour a lengyel utazási irodák és média részére . / 
40 vendég / 
Részt vettünk a Salamon Reisen szászországi kampányában, mely a Magyar 
Turizmus Zrt. hatékony támogatásával eredményesnek bizonyult. Az általános 
német vendégforgalom visszaesés ellenére a résztvevı szállodákban nem 
csökkent a német vendégek száma. 
A német vendégek számának növelésére a Turisztikai Bizottság - a 
Hungarospával közösen - elkezdte a  németországi turisztikai kapcsolatok 
építését Klaus Lindemann marketing szakértı segítségével (a németek átlagos 
tartózkodási ideje 11,2 nap, a többi vendégé 3-4 nap).    
Jelen vagyunk vezetı turisztikai honlapokon, mint az „iránymagyarország”, 
„vendégváró”, a Duna TV programajánlójában, és a megyei turisztikai 
kiadványokban, Turizmus Trend magazinban, a szolgáltatókkal való összefogás 
eredménye a Hajdúszoboszló melléklet a Népszabadságban, a Hungarospa és az 
Önkormányzat közösen jelent meg a Népszava „Bioritmus” magazinjában. 
A városi honlapunk - www.hajduszoboszlo.hu -  hét nyelven nyújt turisztikai 
információt, a „Turizmus Trend” által meghirdetett versenyben 2009-ben a 
„weboldal szervezetek” kategóriában II. helyezést nyert el mind a szakmai zsőri 
mind a nagyközönség értékelése alapján. 
A Hungarospa Zrt-vel közösen részt vettünk a Magyar Turizmus Zrt. Észak-
alföldi Marketing Igazgatóságának televíziós kampányaiban / RTL Klub, TV2, 
Duna TV /. 
2008-ban elkezdıdtek az Aqua-Palace, az egyedi arculatú fedett élményfürdı 
munkálatai, mely 2010 márciusától élmények özönét kínálja a látogatóknak.  
Csak néhány a csábító szolgáltatások közül: jégbarlangfürdı, csúszdamedence, 
bébiúsztató medence, családi medence, pezsgımedence, szaunarendszer, privát 
fürdıegység, játszóház, wellness helyiségek, squash pálya, kétpályás állószörf.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Turisztikai Bizottsága nemcsak 
marketing célokat tőz ki, hanem az ideérkezı vendégek informálását és kulturált 
szórakoztatását is fontosnak tarja, ezért két ingyenes nyári, többnyelvő 
információs magazin megjelenését, rendezvényeket és a Programkoordinációs 
Bizottság munkáját is támogatta. 
 Hajdúszoboszló a desztinációk nemzetközi versenyében való tartósan sikeres 
helytállás, a szervezeti versenyképesség biztositása és az elért eredmények 
fenntarthatósága érdekében létrehozta a Helyi Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment / HTDM / szervezetét, a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit 
Kft -t, amely 2010. július 1-én kezdte meg mőködését. A Rév községgel 
/Románia/, határon átnyúló együttmőködési programban pályázott új 
információs központ fog méltó helyet biztosítani a TDM szervezetnek és a 
részét képezı Tourinform irodának. 
 
Hajdúszoboszló meghatározó szerepet tölt Magyarország turizmusában, 
hiszen a 2009-es évben nálunk eltöltött 1.094.594 vendégéjszaka, 275.874 
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vendég olyan adatok, amelyekkel  a fürdıváros országos szinten az elıkelı 
második helyen áll.  A KSH adatai szerint - kereskedelmi szálláshelyeken 
eltöltött vendégéjszakák alapján - országos 3-ik Hajdúszoboszló, de a 20.629 
férıhelybıl 11.919 magánszálláshely, így az összes adatot és a befolyt 
idegenforgalmi adót figyelembe véve reális, hogy Budapest után Szoboszló a 
második legnépszerőbb magyar üdülıváros. 
 
Önkormányzatunk kivette részét a programkínálat szervezésébıl, bıvítésébıl, a 
képviselıkbıl és szakemberekbıl álló Programkoordinációs Munkacsoport a 
programszervezıkkel együttmőködve minden évre elıre elkészítette az éves 
programfüzeteket, amely az interneten kívül valamennyi hajdúszoboszlói 
postaládába is eljutott.  
Városunk turizmusáról hő képet ad a több kapcsolódó melléklet.  
 
Hajdúszoboszló, 2010. augusztus 31. 
 
 
      Tisztelettel:  
 
        /:Dr. Vincze Ferenc:/ 
          jegyzı  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


