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TÁJÉKOZTATÓ
a képviselő-testület 2010. szeptember 9-i üléséről

A  ciklus  terv  szerinti  utolsó  -  13.00  órakor  kezdődött  és  14.40  órakor 
befejeződött – ülésének nyílt részén 23 napirendet tárgyalt a testület, mivel a 11. 
számút az előterjesztő visszavonta. A zárt ülésen 3 hatósági ügyben fellebbezést 
bíráltak el.

Elsőként  az  idei  költségvetés  módosítása,  majd  a  féléves  teljesítés  értékelése 
került  sorra,  amelyet  egyhangúlag  elfogadtak  képviselőink.  Egyedi  ügyek 
következtek  a  3.-10.  napirendekben:  településrendezési  tervek  módosításáról, 
általános  iskolák  pedagógiai  programjainak  és  szervezeti,  működési 
szabályzatainak  módosításáról,  orvosi  rendelések  épület-felújítás  miatti 
áthelyezési költségéről, valamint vagyoni kérdésekben.
A  további  napirendi  csokor  (12.-16.  számúak)  a  Gábor  Áron  út  hiányzó 
szakaszának  megépítésére,  a  nádudvari  szilárd  hulladéklerakó  idei  díjának 
meghatározására,  a  nyertes  pályázatból  felújítandó,  bővítendő  bölcsőde 
alápincézésére, az útszőnyegezések, gyalogátkelő építésekhez szükséges többlet 
fedezet biztosítására, valamint az ez évi fásítás kivitelezésére irányult. 17.-ként a 
testület elfogadta az Állami Számvevőszék 2008. évi ellenőrzésekor megszabott 
feladatok  teljesítéséről  adott  hivatali  jelentést.  A  18.-21.,  valamint  a23-24. 
napirendi pontokban a tájékoztatók, kérdésekre, interpellációkra adott válaszok 
szerepeltek. 

A 22. napirend anyaga  az önkormányzat 2007-2010. évekre meghatározott 
gazdasági (ciklus) programjának teljesítéséről adott jelentés volt, amelyet a 
képviselők egyhangúlag elfogadtak. Azért is, mert örvendetes tényként szerepel 
benne összefoglalásként, hogy:

„Az elmúlt 4 év városunk önkormányzatának eddigi legsikeresebb ciklusa volt.  
Településünk  kiemelkedően  fejlődött,  gazdagodott  –  a  képviselő-testület,  
bizottságai, cégei, intézményei, hivatala, a város civil szervezetei, vállalkozásai,  
lakossága  célirányos  és  hatékony  tevékenységével,  a  város  érdekeinek 
érvényesítésével.  A  ciklusprogramban  meghatározott  fő  célok  szinten  teljes 
egészében  teljesültek,  nagyszámú  pályázatunkkal  jelentős  összegű  fejlesztési  
támogatást sikerült elnyernünk, fő boldogulási forrásunk, a turizmus feltételei  
javultak.



Sokak közös munkájával elértük, hogy Hajdúszoboszló  fejlett  
infrastruktúrával, színvonalas közszolgáltatásokkal rendelkező településként jó 
életminőséget  kínál  lakosainak,  Magyarország  Budapest  utáni  második 
turisztikai központja.”

Néhány  fontos  tény  az  értékelésből  az  önkormányzat  eredményes 
tevékenységéről. Változatlanul felvett hitel nélkül gazdálkodunk, a bankszámlán 
500  millió  forint  van  lekötve  tartós  betétként.  A  ciklusban  összesen 
5.962.193.000  forintot  (évenkénti  átlagban  1.490.548.200  forintot)  sikerül 
fejlesztésekre  fordítani,  lényegesen többet  mint  korábban.  Ez egyrészt  a  már 
korábban  megtett  ésszerűsítési  intézkedéseknek  és  a  napi  gazdálkodásban 
érvényesülő  takarékosságnak,  másrészt  a  pályázati  eredményességnek 
köszönhető.  A  hajdúszoboszlói  fejlesztési  célokat  is  jórészt  szolgáló,  rajtunk 
kívül  Ebes,  Hajdúszovát,  Nagyhegyes  községekből  álló  kistérségi  többcélú 
társulásunkét is tartalmazó pályázati adatok a ciklusról:

- benyújtott pályázatok száma: 67 db
- elnyert pályázati 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 tulajdonú Hungarospa Zrt. 2,25 milliárd forint európai uniós 
támogatással 4,8 milliárd forintból építette meg az Aqua Palace Élményfürdőt. 
Ezt is beszámítva az elnyert pályázati támogatás összege 7.009.142.433 Ft, a 
beruházási  összeg  pedig  7.819.967.320  forint.  A  pályázatok  az  arányos 
városfejlesztés  elvének  megfelelően  széles  területre  irányultak.  Felölelik  az 
infrastruktúra fejlesztését (szennyvízkezelés,  belvízelvezetés,  utak, játszóterek, 
parkok,  városközpont  felújítása,  kerékpárút-építés),  a  közszolgáltatások 
színvonalának  javítását  (intézmények  felújítása,  bővítése,  akadálymentesítése, 
oktatás korszerűsítése), a turisztikai vonzerő fokozását (élményfürdő, Turisztikai 
Desztinációs  Menedzsment),  valamint  a  polgármesteri  hivatali  ügyvitel 
modernizálását (igazgatásszervezés, informatikai támogatás).
A város turisztikai szállásférőhelyeinek száma a 2007. évi 18.250-ről 20.629-re, 
a magánszálláshelyeké 9.730-ról 11.919-re nőtt. A vendégek száma 2006-ban 
272.293,  2009-ben  275.874,  míg  a  vendégéjszakáké  1.166.343,  illetve 
1.094.594, a nemzetközi és hazai gazdasági válság hatása az országosnál kisebb 
mértékű csökkenést eredményezett nálunk.

Az  előterjesztések  megtalálhatók  a  www.hajduszoboszlo.hu internet  portálon 
(Önkormányzat/Dokumentumok),  a  ciklusértékelés az „on-line újság” részben 
is.

Hajdúszoboszló, 2010. szeptember 13.
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/:Dr. Vincze Ferenc:/
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