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TÁJÉKOZTATÓ 
Hajdúszoboszló Képviselı-testületének 2009. június 11-i ülésérıl 

 
 

A testület az ülésen kiosztott hárommal 23 napirend-csoportot tárgyalt meg 16.35 órakor 
befejezıdött ülésén. (Az elıterjesztések – majd 15 napon belüli elkészülte után az ülés 
jegyzıkönyve – megtalálhatók a www.hajduszoboszlo.hu portál 
„Önkormányzat/Dokumentumok” menüjében.) A témák fajsúlyos részei pályázatokkal 
kapcsolatosak. Elsıként a Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozására rövidesen 
benyújtandóval kapcsolatosan születtek elıkészítı döntések. A képviselı-testület – elfogadva 
az általa felállított elıkészítı munkacsoport javaslatait – létre kívánja hozni a 
„Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság”-ot, 
amelynek tagjai az önkormányzat mellett a Hungarospa Zrt., a Vendéglátók, valamint a 
Fizetıvendéglátók Egyesülete. 
Második napirendként a „Hagyományok, értékek, ízek Hajdúszoboszlón” programközpontú 
turisztikai fejlesztési koncepció elızetes elfogadása volt terítéken. A képviselık elızetes 
munkaanyagként elfogadták, kérve részletesebb kidolgozását 2009. október 31-ig, amelyben 
történı közremőködésre felkérték a város e tárgyban kompetens civil- és szakmai 
szervezeteit, szaktekintélyeit.  
(A tervezet megtalálható: www.hajduszoboszlo.hu/Önkormányzat/Dokumentumok) A 16. 
napirendben jelentés szerepelt az önkormányzat pályázati tevékenységérıl, a további 
feladatokról. Ebben összegzı, értékelı, elemzı részek szerepelnek a projektalapú fejlesztési 
programok teljesítésérıl, az ebben a ciklusban eddig összesen benyújtott pályázatokról 
(számuk 41, amelybıl 28 nyert több mint 2,25 milliárd forintot + az Aqua-Palace 
Élményfürdıre is érkezik további 2,25 milliárd forint), az összesen 56 még folyamatban levı 
nyertes pályázati projektrıl 2004 óta. A testület a jelentés alapján meghatározta a ciklus 
hátralevı bı egy évének pályázati feladatait is. 
 
A 3-4. napirendi pontban pályázat alapján intézményvezetıi megbízást kapott a Bárdos Lajos 
Általános Iskolában Tömöri Ilona, a Zichy Géza Zeneiskolában Hellné Kádár Edit, míg 5.-
ként pályázatot írtak ki a Szép Ernı Középiskolai Kollégium igazgatói álláshelyére. 
A következı három napirend egyedi vagyonügyekkel kapcsolatos döntés volt, ide tartozik 14. 
számúként az önkormányzati vagyonrendelet mellékletének korrekciója is. 
A 10-13. napirendi pontok intézményekkel kapcsolatos döntéseket eredményeztek. Az ülés a 
szokott rendben tájékoztatókkal (17-18.), kérdésekre és interpellációkra adott válaszokkal, 
újabb ilyen felvetések elhangzásával zárult. 
 
Hajdúszoboszló, 2009. június 15. 
 
        Dr. Vincze Ferenc sk. 


