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A három órán át tartott ülés nyilvános részén 16, míg a kötelezően zárt ülésen 2 napirendi 

pont megtárgyalására került sor. (A zárt ülésen két egyedi szociális hatósági ügyben 

benyújtott fellebbezésről határoztak.) A nyilvános ülés kiosztott, sürgősségi, 16. 

előterjesztését is elfogadták, így pályázat benyújtására nyílik lehetősége a járóbeteg-ellátó 

centrumnak, európai uniós 100%-os támogatásra, a dolgozók képzéséhez.  

 

Az ülés a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés tavalyi végzéséről adott szolgáltatói 

beszámoló megvitatásával és elfogadásával kezdődött. Következett az önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzatának módosítása, egyrészt törvényi változás miatt (helyi 

népszavazás), másrészt a bizottságokat érintő korrekciókra vonatkozóan. 

 

Minden februárban szokásos témaként sorra került az éves önkormányzati költségvetés 

megtárgyalása és az ezt tartalmazó rendelet megalkotása. 2015. évben Hajdúszoboszló város 

önkormányzata továbbra is az ország sok más településéhez képest kedvezőbb anyagi 

kondíciókkal bír, döntően a korábbi évek takarékos gazdálkodásának és a pályázati 

lehetőségek hatékony kihasználásának köszönhetően. A városi közszolgáltatások 

működtetésének és az ütemes fejlesztéseknek a feltételei - változatlanul hitel nélkül - adottak, 

annak ellenére, hogy az állam a jó gazdálkodásért ígért 200 millió forintos kompenzációt nem 

biztosította. (Az összbevétel mintegy 5%-al csökken, helyi adóemelés nem történt.) Az 5 

milliárd 787 millió forintot kitevő bevételből 1 milliárd 577 millió forint (27%) szolgál 

fejlesztésre, 90 millió forint pályázati és egyéb tartalék mellett. A beruházások részben 

pályázati támogatással megvalósuló fejlesztéseket takarnak (városközpont revitalizáció, 

csapadékvíz-elvezetés, napelemek a kulturális központra és a rendelőintézetre). Emellett 325 

millió forint van útépítésre, felújításra, de tervezett a műfüves pálya önereje, ugyanígy a 

sportpálya öltözőépületének, a tartaléklistán levő szabadtéri színpad korszerűsítésnek a 

pályázati saját része is. A költségvetés ezek mellett előirányoz az Arany János út - Fürdő utca 

közötti kerékpárút építésre 45 millió, extrém sportpálya kialakításra 10 millió, óvodák 

parkolóinak kiépítésére 25 millió, a Hőforrás utcai kertészet telekkialakítására, 

közművesítésére 74 millió, a Szép Ernő utcai teniszpályák TIGÁZ-tól megvásárlására 

(műfüves pályához) 38 millió forintot, más kisebb tételek mellett. 50 millió forint biztosított 

intézmény-felújításokra, 40 millió járdafelújításra, 30 millió pedig játszóterek 

korszerűsítésére. 

 

A 4-5-6. számú napirendi pontok keretében a testület elfogadta a három önkormányzati 

többségi tulajdonú gazdasági társaság (Hungarospa és Városgazdálkodási Zrt., illetve 

Turisztikai Kft.) ez évi üzleti tervét. A jogszabályi változások miatt két fontos önkormányzati 

rendelet újraalkotása került sorra ezután, mégpedig a települési szilárd hulladék-kezelést, 

valamint a szociális és a gyermekvédelmi ellátásokat szabályozó. A 9-től 12. számig terjedő 
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napirendi részben egyedi ügyekben hoztak döntést a képviselők. Hozzájárultak a Szováti úti 

vasúti felüljáró kiépítését követő út és kerékpárút fenntartási feladatok részbeni 

átvállalásához, majd nemlegesen elbíráltak egy volt temető-rész használatára irányuló 

kérelmet. A pályázat megnyerését követő, a lebonyolításhoz szükséges határozat-kiegészítést 

is elvégezték a napelemes projektben. A kormányhivatal felhívása alapján, a törvényi kötelező 

mértékben megállapították a polgármester illetményét és költségtérítését. 

 

13. sorszámmal elfogadták a jegyző jogszabályi kötelezettségét teljesítve adott beszámolóját a 

polgármesteri hivatal 2014. évi tevékenységéről. A nyilvános ülés két tájékoztatóval zárult. A 

tavalyi turisztikai adatok tartják a 2012. óta tartó, évenként növekvő, örvendetes tendenciát. 

2014-ben az előző évhez képest 4,9 %-al, 1 063 721-re nőtt a vendégéjszakák száma. (Hévíz 

tavalyi adata 1 066 000, ami ott 15 ezres csökkenést tükröz.) A vendégek száma pedig 

átlendült egy újabb határon, 305 347 fő lett. 

 

 

Hajdúszoboszló, 2015. február 23. 
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