
 
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 
a 2007-2010-es ciklusra szóló önkormányzati 

gazdasági programja  
 
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági 
programját. Ugyanezen szakasz (6) bekezdése alapján:  
„A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának 
időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági 
program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza 
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési 
lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, 
gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével – a kistérségi 
területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat 
által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, 
fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza 
különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés 
feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó 
politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, 
színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá 
városok esetében a befektetéstámogatási politika, 
városüzemeltetési politika célkitűzéseit.” 
A (7) bekezdés szerint a gazdasági programot a képviselő-testület 
az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el.  

 
A képviselő-testület a város adottságaira, a korábbi 
önkormányzati ciklusok eredményeire alapozva, a hazai és 
európai uniós jogszabályi követelményeket, lehetőségeket 
figyelembe véve, a lakossági elvárásokat, igényeket, az 
önkormányzati választásokon indult pártok, más szervezetek, 
egyéni jelöltek programjait lehetőség szerint teljesíteni igyekezve, 
a város boldogulását leginkább szolgálni képes idegenforgalom 
érdekeit is érvényesíteni kívánva a 2007-2010. éveket jelentő 
önkormányzati ciklusra szóló gazdasági programját az alábbiak 
szerint határozza meg:  

 
Az önkormányzat fő céljai:  

 
- a város céljainak megfogalmazása, érdekeinek érvényesítése 

a választópolgárokkal, képviseleti és civil szervezetekkel 
együttműködve;  

- demokratikus, kiegyensúlyozott testületi tevékenység, amely a 
város működtetését, fejlesztését szolgálja;  

- (kis)térségi együttműködés erősítése, a többcélú társulás 
keretében, az idegenforgalomban, valamint fejlesztési 
programok megvalósításában;  



- az önkormányzati közszolgáltatások elvárható színvonalú 
nyújtása, igény és lehetőség szerinti fejlesztése;  

- az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, 
költségvetési szervek hatékony működtetése, a 
városüzemeltetés biztosítása;  

- az önkormányzati törzs- és vállalkozói vagyon jó gazdakénti 
kezelése, hasznosítása, gyarapítása;  

- a kommunális infrastruktúra hiányzó elemeinek megépítése, a 
meglevők felújítása, fejlesztése (szennyvízcsatorna-hálózat, 
csapadékvíz-elvezetés, út- és járdaépítés, felújítás, főtér-
rekonstrukció folytatása, kerékpárutak);  

- az idegenforgalmi attrakciók növelése elsősorban a gyógyhelyi 
fejlesztést szolgáló turisztikai nagyprojekt a szezonalitást 
csökkentő, vendégvonzást növelő „élményfürdő” részének 
megépítésével;  

- célirányos, a kölcsönös érdekeket, előnyöket érvényesítő 
összefogás és együttműködés a nem önkormányzati 
szereplőkkel az idegenforgalom, marketing, 
programkoordináció és kínálatbővítés, valamint a 
munkahelyteremtő idegentőke-befektetések, továbbá az 
infrastruktúra-fejlesztés területén;  

- az önkormányzati és nem önkormányzati városfejlesztéssel a 
munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatási lehetőségek 
növelése, a városból elvándorlás mérséklése;  

- a pályázati lehetőségek hatékony, célirányos kihasználása, 
nem önkormányzati pályázati pályázni kívánók támogatáshoz 
jutásának elősegítése;  

- a nehéz szociális helyzetben levő rászorulók célzott 
támogatása, a szociális gondoskodás fejlesztése;  

- korszerű technológiával támogatott, hatékonyan és 
takarékosan működő intézményhálózat, ügyfélbarát, 
szolgáltató polgármesteri hivatal.  

 
Pénzügyi és adópolitika, vagyongazdálkodás, befektetés-
támogatás  

 
Az önkormányzat bevételei körében az állami támogatás további 
csökkenésével kell számolnunk a ciklusban. Mértékét a kistérségi 
társulásos együttműködés újabb területekre kiterjesztése 
növelheti, ezért ezen ösztönző többletforrások igénybe 
vehetőségéért a szükséges és lehetséges lépéseket meg kell 
tenni. Az önkormányzati saját bevételek szerepe megnő, 
valamennyi ilyen lehetőséget ki kell használnunk a lehető 
legmagasabb mértékben. Ezek körében meghatározóak a helyi 
adók, különösen az idegenforgalmi és az iparűzési. Megfontolás 
tárgyát kell képezze a magánszemélyek kommunális adójának 
bevezetése, aminek eldöntését akadályozza az ingatlanadó 
alkalmazására vonatkozó állami terv. Az önkormányzati 
közszolgáltatások nyújtásának finanszírozhatósága érdekében, 
de az elvárható méltányos, igazságos közteherviselés elve 



alapján is az adóviselési képességgel rendelkezők továbbra is 
hozzá kell járuljanak az indokolt közösségi kiadásokhoz, az erre 
anyagi okból nem képesek pedig gondos szabályozással 
mentesíthetők a teher alól. Az igazságos közteherviselés elve azt 
is jelenti, hogy a hivatalnak minden jogszerű eszközt (ellenőrzés, 
behajtás, végrehajtás) alkalmaznia kell az adóbevételek 
megszerzéséért, a hátralékok csökkentéséért.  

 
A pénzügyi politika része a kiadások legszükségesebb mértékre 
korlátozása, az ésszerű, takarékos gazdálkodás. A korábbi 
időszakokban a képviselő-testület folyamatosan megtette a 
racionalizáló, takarékosságot célzó intézkedéseket, amelyek 
eredménye napjainkban jelentkezik. Ezen a téren tovább kell 
haladni és csak az indokolt igényeket finanszírozhatóan kielégítő 
intézményhálózatot, illetve közszolgáltatási struktúrát működtetni. 
Cél és nem könnyen megoldható feladat a költségvetés 
egyensúlyának megőrzése, a működtetési célú hitelmentesség 
fenntartása.  
A költségvetési tervezésben ezért is méginkább a feladatot 
finanszírozó, előre kiszámítható, ugyanakkor igazságos 
módszereket kell alkalmazni. Az önkormányzati költségvetési 
szervek a tervezett saját bevételek teljesítésén túl méginkább 
éljenek a pályázatok útján, illetve alapítványok révén 
megszerezhető nem önkormányzati források működésbe, indokolt 
fejlesztésekbe vonásával. A gazdálkodást, szakmai feladatellátást 
pedig serkentve a teljesítményt, kreativitást, innovációt értékelő 
érdekeltségi és juttatási rendszer. Az önkormányzati közszolgálati 
dolgozók változatlanul kapják meg a jogszabályokban előírt 
javadalmazást, valamint a már megszokott többletjuttatásokat 
(munkáltatói nyugdíjpénztári hozzájárulás étkezési utalvány, 
lakástámogatás).  

 
Az önkormányzati vagyon forgalomképtelen „törzsvagyon” 
részének funkciója a közszolgáltatások és infrastruktúra 
biztosítása (pl. utak, hidak, közterületek, intézmények). Ennek 
állagát megóvni, javítani, értékét lehetőleg növelni kell, 
karbantartással, felújítással, beruházással. Az önkormányzati 
tulajdonú nem törzsvagyonrész zömében már értékesítésre került 
korábban, de az ingyen, illetve méltányos vételárért tulajdonunkba 
került ingatlanok mielőbbi megfelelő hasznosítása 
elengedhetetlen feladat (pl. Szép Ernő u. 16. sz. alatti volt 
kollégium, Hajdú-camping, illetve a Liget u. vége – Böszörményi 
út menti terület). A hasznosítás egyik módja a város 
idegenforgalmi és foglalkoztatásbővítő céljainak teljesítését 
elősegíteni képes befektetőknek értékesítés, vagy más alkalmas 
konstrukció (pl. gyógyszállónak, fürdőkórháznak). A befolyó 
bevétel pályázatok önerejeként szolgálhat, így többszörözhetjük 
meg az eredményt, teljesülhet a „vagyonért vagyont” 
vagyongazdálkodási alapelv. Fontos további városérdekű 
hasznosításra alkalmas ingatlanok megszerzése is, például az 



állami tulajdonból, illetve elővásárlási jog gazdaságos 
érvényesítésével.  

 
A törvényben előírt befektetéstámogatási politika kidolgozása, 
érvényesítése nehéz, mert a szabályozás nem ad ehhez 
eszközöket az önkormányzatoknak. Cégeknek, vállalkozásoknak 
adókedvezmény, vagy más jellegű önkormányzati támogatás 
(beleértve az ingatlan vételár forgalminál lényegesen kedvezőbb 
meghatározását) az uniós tilalomba ütközve. Mi maradt tehát? A 
remény, hogy az autósztráda ideérése, a debreceni repülőtér 
fejlődése, városunk és idegenforgalmának fejlődése felértékel 
annyira bennünket, hogy nagyobb befektetői érdeklődést keltünk. 
Természetesen amit lehetséges, azt meg kell tennünk, ha 
fedezetet tudunk szerezni, biztosítani rá ipari, vállalkozói területek 
előkészítésével, közművesítésével, kiajánlásával, a város 
hírnevének erősítésével, világhálós megjelenésünk, 
ügyintézésünk javításával (pl. www.szoboszloinvest.hu tervezett 
befektetési portál működtetése). E körben is fontos a kistérség 
szerepe, mert a három község rendelkezik ipari területekkel, az 
odatelepülők pedig hajdúszoboszlóiaknak is kínálnak 
munkahelyet.  
A pályázati források segítségével megvalósuló önkormányzati és 
céges beruházások, fejlesztések munkahelymegőrzést és 
munkahelyteremtést is szolgálnak, időlegesen (pl. 
szennyvízprogram munkálatai, fürdő és környékbeli építkezések), 
illetve tartósan (pl. fürdőfejlesztés, szállodaépítés, 
környezetvédelmi létesítmények). Önkormányzatunk közmunka-
programoknak is résztvevője a városüzemeltetésben, a fürdőben, 
szociális intézményében és a polgármesteri hivatalban 
rendszeresen alkalmaz közcélú, közhasznú, illetve pályakezdői 
támogatással dolgozókat. 

 
Közszolgáltatások, városüzemeltetés 

 
A települési önkormányzati közszolgáltatásokat az önkormányzati 
többségi tulajdonú gazdasági társaságok (Városgazdálkodási Zrt, 
illetve Közüzemi Kft.) és költségvetési szervek (oktatási, nevelési, 
egészségügyi, szociális, kulturális intézmények, valamint a 
polgármesteri hivatal) nyújtják. A szolgáltatók helyzete, az általuk 
kínált közszolgáltatások színvonala a hazai átlagnál jobb, ám a 
fejlesztés itt is természetes igény. A szervezeti keretek 
kialakultak, a legfontosabb racionalizáló lépések megtörténtek, de 
a következő évek – az állami intézkedések eredményeként, illetve 
gazdasági kényszerből – hozhatnak változtatási kényszert.  

 
A humán közszolgáltató intézményhálózat fejlesztését, 
korszerűsítését részben jogszabályok írják elő – fedezet híján 
általában szakmai „álom” követelményekként – , részben pedig a 
város idegenforgalmi jellege, fejlettsége, további fejlődésének 
igényei indokolják. Legfontosabb teendő az ingatlanok 



állagmegóvása, az energiamegtakarító, működtetéskönnyítő 
célzatú beavatkozások elvégzése, az indokolt eszköz- és 
technológia (pl. informatikai) beszerzés ütemes teljesítése. 
Törvényi előírás az intézmények akadálymentesítése is, amelyhez 
pályázati források is igénybevehetőnek tűnnek. Az önkormányzat 
kötelező közszolgáltatási feladatait jó színvonalon teljesíti, az 
önként vállaltak (pl. középfokú oktatás) is városi érdekből 
működnek önkormányzati fenntartásban. A szociális gondozási 
intézményhálózat sajnos nem épülhetett ki az előírt mértékben, 
mivel a Hajdúszováton a kistérségi társulás által megépíteni 
tervezett komplex létesítményre (fogyatékosok, majd 
hajléktalanok, családok, gyermekek átmeneti otthona) benyújtott 
színvonalas, régiós szinten „zászlóshajóként” támogatott európai 
uniós pályázatunk formai kifogással nem nyert. Megfelelő 
pályázati lehetőség megnyílása esetén meg kell vizsgálni az újbóli 
pályázást.  
Ebben a közszolgáltatási körben több szempontból (ésszerűségi, 
kapacitáskihasználási, többlet-forrásszerzési, fejleszthetőségi) 
indokolt a kistérségi együttműködés szélesítése. A már 
működő közigazgatási-ügyvitelkorszerűsítési, területfejlesztési, 
állati hulladékkezelési, gyepmesteri, pályázatkezelési, 
honvédelmi-katasztrófavédelmi, jelzőrendszeres szociális 
együttműködésen túl ilyen lehet a pedagógiai szakszolgálat, 
valamint a Városgazdálkodási Zrt. által nyújtott egyéb 
közszolgáltatási területek (pl. szilárd és veszélyes 
hulladékkezelés, építési hulladékkezelés, útfenntartás, egyéb 
környezetvédelmi feladatok). A kistérségi együttműködéses 
feladatellátásban megindult, szélesedő folyamatot 
önkormányzatunk támogatja, jórészt az anyagi feltételeket is 
biztosítja hozzá (pl. munkaszervezet költségei, egyes pályázatok 
önereje).  
A polgármesteri hivatal jó személyi és technikai feltételekkel 
megfelelően látja el feladatait, elősegítve a város fejlődését, a 
pályázati források megszerzését, intézve a polgárok ügyeit. A 
hivatalnak még jobbá, takarékosabbá, ügyfélbarát szolgáltatóvá 
és önkormányzati területen méginkább „menedzser” szemléletűvé 
és működésűvé kell alakítania tevékenységét. Ezt elősegítheti a 
több mint félmilliárd forintos uniós pályázati támogatásból 
megvalósított infokommunikációs technológiai fejlesztés (Integrált 
Kistérségi Elektronikus Közigazgatási Rendszer, „ADATSZTÁR” 
adatkezelő, információszolgáltató rendszer) városi-lakossági 
érdekű hasznosítása, szolgáltatásainak további bővítése. A 
technológia mellett a hagyományos igazgatásszervezési 
módszereket is fel kell használni a legoptimálisabb erőforrás-
hasznosítás, a szervezettség és szabályozottság érdekében 
(összehangolt teljesítmény- és minőségirányítási rendszer, 
arányos, teljes munkaterhelés, ügyfélszolgálat-szervezés, 
rendelkezésre állás).  

 



A kommunális közszolgáltatások városüzemeltetés körében 
változatlan elvárás az elért jó színvonal fenntartása, lehetőségi 
szerinti javítása. Legfontosabb teendő a szennyvízhálózat-építési 
program befejezése, ha módunk lesz rá pályázati támogatás 
segítségével. Örvendetes a kiépült hálózatra történő lakossági 
rákötések magas aránya, amit ezután is érvényesíteni kell, végső 
esetben hatósági eszközök igénybevételével. A hulladékgyűjtés 
(a szelektívet, komposztálást és az építésit, veszélyest is 
beleértve) feltételei több lebonyolított nyertes pályázat révén 
jónak minősíthetők.  
Gondunk van viszont a kötelező igénybevétel mértékével, mert 
sokan a törvényi kötelezettségük és a városi környezetvédelmi 
alapvető érdek ellenére ezt nem teljesítik. Ezért velük szemben 
hatósági eszközöket is alkalmazva a hivatalnak intézkedni kell. 
Ezzel a kialakult el nem fogadható helyzettel összefügg a város 
képét számos helyen csúfító illegális hulladéklerakók 
újratermelődése is, aminek kezelése így nehéz, költséges. A 
közterületek szépítése, ápolása, gondozása, tisztán tartása, 
megóvása a vendégekből „élő” városban elengedhetetlen, ezért 
az illetékeseknek erre változatlanul fokozott hangsúlyt kell 
helyezni. A kívánatos állapot elérése nemcsak pénz, hanem 
döntően az ingatlantulajdonosok hozzáállásának, igényességének 
kérdése. A jó példák felmutatása, elismerése, ösztönzése 
(„Tiszta, virágos Hajdúszoboszlóért” mozgalom, illetve kirakatok 
versenyeztetése) támogatandó, beleértve az ilyen tevékenységet 
végző civil szervezeteket is, felhasználva hozzá a városi médiát. 
A jogsértő cselekedeteket elkövetőkkel szemben pedig szigorú 
jogalkalmazással fel kell lépni. A város úthálózatának, járdáinak 
egyre romló állapota szélesedő körben igényli a felújítást, 
kátyúzás helyett a burkolat megerősítést (szőnyegezést), 
állapotfelmérés alapján meghatározandó sorrendben, 
remélhetőleg pályázati támogatással. Az elkerülő út megépültével 
történő úthálózat-csere növeli útüzemeltetési, fenntartási 
költségeinket, indokolttá teszi az ugyancsak pénzünkbe kerülő 
forgalmi rend-változtatást. A külterületi útjaink, hídjaink is 
kiépítésre, rekonstrukcióra szorulnak, remélhetőleg ehhez is 
felhasználható majd pályázati forrás.  
Elodázhatatlan a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, a 
meglevő részek felülvizsgálata, az átfogó városi hálózat-építési 
terv elkészítése után, szándékunk szerint pályázati források 
igénybevételével, a szivattyútelep korszerűsítését, 
kapacitásbővítését is ideértve.  
Városunkban – adottságainkat kihasználandó – nagyobb szerepet 
kell kapjon a megújuló energia költségtakarékos felhasználása, 
elsősorban a geotermikus (például hőszivattyús megoldással a 
használt melegvízből). Ebben a Hungarospa Rt-nek – 
létesítményeiben – és a Közüzemi Kft-nek (a 
távhőszolgáltatásban) kell elsősorban érdemi szerepet vállalni, a 
lehetséges pályázatok előkészítésével is.  



A közszolgáltatások díját – jogszabály alapján – úgy kell 
megállapítani, hogy az fedezze az indokoltan felmerülő 
költségeket, ösztönözzön a kapacitás hatékony kihasználására. A 
díjak megállapításánál az igénybe vevők anyagi 
teherbíróképességére is tekintettel kell lenni.  

 
Városfejlesztés, idegenforgalom 

 
A közszolgáltatások színvonala, a városkép rendezettsége, a 
városüzemeltetés minősége mellett a fejlesztés biztosítja 
Hajdúszoboszló vonzerejét, lakóinak életminőségét. A vonzó, 
élhető, vendégeket csábító város közös kincsünk, megóvása, 
fejlesztése nemcsak önkormányzati feladat. Alapvető 
önkormányzati teendő a beruházások feltételeinek biztosítása, a 
befektetéseket vonzó környezet fenntartása. Adottságaink, 
városunk jellege, fejlettsége, javuló megközelíthetősége 
idevonzhat külső tőkét is, amelyek terveinek megvalósítását elő 
kell segíteni, ha a város érdekét szolgálják, természetesen 
lehetőség szerint figyelembe véve a helyi vállalkozások 
működésének, feltételeinek megmaradását, javulását is. 
Befektetési lehetőségeinket kommunikálnunk kell, az internetet is 
felhasználva. Szükséges továbbá a Helyi Építési Szabályzat 
mielőbbi felülvizsgálata, módosítása, megismertetése, az 
építkezni, vállalkozni kívánók jobb hivatali kiszolgálása, a 
megnyíló pályázati lehetőség minél nagyobb mértékű 
igénybevehetősége érdekében. Emellett érdekképviseleti 
szerveikkel is tovább kell javítani az együttműködést. Az 
önkormányzati működés és döntéshozatal széleskörű 
nyilvánossága, demokratikus módja lehetőséget kínál a 
bárhonnan jövő jó elképzelések összefogással történő 
megvalósítására, városunk eddigi fejlődési ütemének 
megtartására, fokozására.  

 
Legfontosabb önkormányzati fejlesztési tervek (pályázati források 
segítségével kívánjuk őket megvalósítani):  

 
1. Szennyvízcsatornahálózat-építés befejező üteme (kb. 1 

milliárd forint).  
2. Hajdúszoboszló gyógyhelyi fejlesztését szolgáló turisztikai 

nagyprojekt legalább legfontosabb elemének – fedett 
élményfürdő – megépítése. (Összesen 13 milliárd forintos a 
teljes nagyprojekt.)  
A nagyprojekt további elemei:  
- Pávai-turisztikai központ (Fesztivál-téren, mélygarázzsal) 
- Gyógyközpark kialakítása (Szent István-téren)  
- Fürdő-rekonstrukció befejező üteme 
- Sétáló utcák a fürdő közelében és főtér hiányzó részének 
korszerűsítése.  

 



3. Csapadékvízelvezető-hálózat építése felmérés és tervek 
alapján meghatározott sorrendben ütemezve. 

4. Út- és járdahálózat felújítás, külterületi utak, hidak átépítése 
fontosság szerinti sorrendben, kistérségi kerékpárút hálózat. 

5. Közszolgáltatási intézményfejlesztés (Egyesített Egészségügyi 
Intézmények, Pedagógiai Szakszolgálat, sportház, Bocskai-
sporttelep öltözője, Hőgyes Endre Gimnázium felújítása, 
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ ellátó intézményének 
megépítése).  

6. Városközpont-rehabilitáció folytatása (mozi-mozicsarnok, 
Művelődési Központ, Kálvin tér).  

7. Városi-kistérségi sport- és szabadidőközpont további 
fejlesztése (kulturális, szabadidős létesítmények, 
sportlétesítmények, rendezvények, programkínálat-bővítés, 
játszóterek).  

 
Befektetőknek szánt önkormányzati tulajdonú stratégiai 
ingatlanjainkat (Szép Ernő u. 16., Hajdú-camping, Böszörményi-
Liget utcai terület) városi-idegenforgalmi célokra kívánjuk 
hasznosítani, külsőtőke-bevonás érdekében (pl. gyógyszálló, 
fürdőkórház, gyógyászati, egészségturisztikai, balneoterápiás 
képző központ, illetve szabadidős létesítmények). A befolyó 
bevétel pedig elősegítheti megjelölt önkormányzati fejlesztési 
programjaink finanszírozhatóságát, pályázati önerejének 
előteremtését.  
Az eddig a gazdasági programban leírtaknál több a fejlesztési 
igény a városban, az önkormányzat is lényegesen több pályázati 
projekt elképzeléssel rendelkezik, amit rendszeresen be is 
nyújtunk az ezeket időről-időre összegyűjtő illetékes állami, illetve 
régiós szerveknek. Az önkormányzati választási programokban is 
a megjelöltek szerepeltek hangsúlyosan. Természetesen indokolt 
igény a zárkertek közművesítése, belterületbe vonása, újabb 
családi ház és ipari telephely építésre szolgáló telkek kialakítása, 
a főút és a városközpont közúti forgalomtól mentesítése 
érdekében körgyűrű(k) kiépítése, a lakótelepi magasházak és 
környezetük, a játszóterek, parkok korszerűsítése, repülőtér 
fejlesztése, mezőgazdasági adottságaink jobb hasznosítása, 
további parkolóhelyek kiépítése, szabadidős sportolási 
lehetőségek bővítése… és még sorolhatnánk. Azonban a 
gazdasági program a következő 4 évre készül, lehetőségeinket 
számba véve reálisan nem tervezhető több fejlesztés, de ezek 
változásával, helyzetünk javulásával a most kényszerűen 
kimaradó fejlesztési igények legalább részbeni teljesítésére is 
nyílhat esély.  

 
Összességében a programban tervezett fejlesztési programok 
legalább részbeni teljesítése megfelelően biztosítja a különböző 
városrészek összehangolt fejlesztését, a további dinamikus 
városfejlődést, az életminőség javulását, idegenforgalmi és 
befektetési vonzerőnk fokozódását.  



 
Az idegenforgalom kiemelt stratégiai terület, megélhetésünk, 
boldogulásunk, fejlődésünk záloga és biztosítéka. E területen 
növekszik a verseny, egyre nagyobb a konkurencia, ezért a 
szervező, koordináló, feltételbiztosító, ugyanakkor a tulajdonában 
levő „Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és 
Egészségturisztikai Részvénytársaság” révén piacon is 
meghatározó szereplő önkormányzattól fokozott figyelmet igényel. 
Elsőrendű feladat tehát a gyógy- és strandfürdő tervezett 
fejlesztési programjai megvalósításának elősegítése, a 
kapcsolódó, idegenforgalmat is szolgáló városfejlesztési projektek 
sikeres kivitelezése. Az eddigi, városunkat élmezőnybe emelő 
eredményeinket más városi idegenforgalmi szolgáltatókkal 
együttesen értük el, ezért a célirányos, a kölcsönös érdekeken és 
előnyökön alapuló együttműködés továbbra is deklarált, 
megvalósítani kívánt önkormányzati szándék. A vendégfogadás 
alapfeltételei közé tartoznak, a tartózkodási időt és 
vendégelégedettséget is nyomatékosan befolyásolják az 
attrakciók, szabadidős és szórakozási, kulturális 
programlehetőségek. Folytatni és erősíteni kell a 
programkoordinációt, a kínálatbővítést, hagyományteremtő-
hagyományőrző rendezvényeinket lehetőleg arányos, külön 
vendégvonzó jelentőségűvé fejlesztve. Sok vitát gerjeszt a 
városmarketing az utóbbi időben. Azon túl, hogy a legjobb eszköz 
az elégedetten távozó, visszatérő, másokat is hozzánk csábító 
vendég, a város vezető pozíciójának megőrzése érdekében 
megfelelő eszközökkel és plusz forrásokkal erősíteni kell a  
marketing tevékenységet.  

 
A célirányos fejlesztésekkel, az idegenforgalmi szereplők 
hatékony együttműködésével városunk megőrzi élenjáró 
helyzetét, nemzetközi színvonalú gyógy- és üdülőhellyé fejlődhet.  
 

* * *  
 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 2007-2010-es ciklusra 
szóló önkormányzati gazdasági programját 54/2007. (III. 22.) 
Képviselő-testületi határozat  határozta meg. 

 
 
 


