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Milyen előnyei és kritériumai vannak a megyei 
jogú városi címnek? Ön szerint a mi városunk 
számára mit jelentene ez a besorolás?

Valójában ez egy történelmi elégtétel len-
ne nemcsak Hajdúböszörmény, de az egyko-
ri Hajdúkerület és annak települései számára 
is, hiszen 1876-ig a városunk a Hajdúkerület 
székhelyeként megyei város volt.

A jelenlegi szabályozás nem tér ki arra, hogy 
mely település lehet megyei jogú város, azon-
ban azt tudjuk, hogy több ilyen státuszú város 
hasonló népességű, mint Böszörmény. Ráadá-
sul jó néhány város (pl: Jászberény) szintén 
kerületi székhely volt, s ott is megfogalma-
zódott ez a gondolat.

Elsősorban városunk, főként elődeink mun-
kájának az elismerése lenne ez a cím, de pénz-
ügyi-gazdasági előnyei vannak. Magasabb 
állami támogatások és pályázati lehetőségek 
járnának vele. Összegezve a kezdeményezés 
egyszerre történelmi elégtételt és magasabb 
állami támogatást is jelent.

Hogyan sikerült az évünk gazdasági és pénz-
ügyi téren?

Kezdünk visszatérni a 2015 előtti időszak 
működési modelljére: mára az állami jutta-
tások figyelembe veszik a GE adócsökken-

tését, vagyis magasabb normatívát kapunk. 
Az elmúlt két évben minden területen visz-
szafogott tervezést alkalmaztunk, amely azt 
eredményezte, hogy az idei évünk várható-
an működési hiány nélkül zárul, ugyanakkor 
teljesen még nem tudtuk ledolgozni a 2015-
2016-os év hátralékait.

Milyen beruházások valósultak meg 2018-ban, 
illetve melyek vannak folyamatban?

Véglegesen befejeztük a húsfeldolgozó 
munkálatait, ezzel a térség egyik legmoder-
nebb egységes feldolgozói kapacitása jött létre: 
megvalósult a „szántóföldtől az asztalig” prog-
ram. Földjeinken a megtermelt takarmányt 
fogyasztják a Hajdú Tanyán levő jószágok, 
amelyeket levágva és feldolgozva konyháin-
kon használunk fel. A zöldséget-gyümölcsöt 
feldolgozva szintén konyháinkon hasznosítjuk.

Több mint 100 millió forintból felújítottuk 
a Városi Sportcsarnokot, így a jövőre jubilá-
ló HTE csapatai és persze mindenki a mai 
kor igényeinek megfelelő teremben sportolhat.

Átadtuk a Csillagvár Óvoda Hétvezér utcai 
telephelyének bővítését, ezzel reményeink sze-
rint a Középkertből immár valamennyi gyer-
meket fel tudjuk venni az intézménybe.

Elkészült a Polgármesteri Hivatal szige-
telése, az eredeti nyílászárókat lecseréltük és 

szigeteltük az épületet. Befejezéséhez közele-
dik a Szociális Szolgáltató Központ energeti-
kai felújítása és a Napsugár Óvoda Weszprémy 
utcai épületének felújítása. Mindezek élhe-
tőbbé teszik városunkat, növelik népesség-
megtartó erőnket és vonzóbbá teszik Hajdú-
böszörményt.

Azon dolgozunk, hogy a térségbe települő 
cégek és az ott dolgozók potenciális célpont-
nak, élhető lakhelynek tekintsék Böszörményt. 
2010 óta 12,6 milliárd forint önkormányzati 
pályázati forrást hoztunk városunkba, amely-
nek a „gyümölcseit” a következő években fog-
juk élvezni.

Minden nagyobb költségvetés tartalmaz ún. 
vis maior keretet. Ezt a város felhasználja-e, s 
ha igen, az idén mire kellett adnia?

Az általános tartalék szolgál ilyen célokra, 
szerencsére nem nagyon kellett hozzányúl-
nunk. Van egy ún. intézményfelújítási kere-
tünk, amelyből az önkormányzati épületek és 
lakások karbantartását, felújítását végezzük el 
évről évre, így viszonylag tervezhetők ezek a 
kiadások.

Milyen a kapcsolat az önkormányzat és a tör-
ténelmi egyházak között véleménye szerint?

Dr . Varga Gyula

Ünnepek előtt
Beszélgetés Kiss Attila polgármesterrel
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Hagyományosan jó munkakapcsolatban 
vagyunk a református közösségekkel, a római- 
és a görögkatolikus gyülekezettel és a bap-
tista testvérekkel. Sok programot közösen 
szervezünk, illetve támogatunk. Az egyhá-
zak az intézmények és a temető fenntartásá-
ban is részt vállalnak, de hogy aktuális példát 
említsek, az adventi koszorú körül is közösen 
gyűlünk össze hétről – hétre.

Kiket fogadhattunk ebben az évben a prog-
ramjainkon, rendezvényeinken?

Városunk egyre több vendéget fogad, a 
2000-es évekhez képest kiemelkedően nőtt a 
hozzánk látogató turisták száma. Egyesülete-
ink, sportklubjaink gyakran fogadnak testvér-
településekről, vagy más városokból csopor-
tokat. Programjainkon több államtitkár, par-
lamenti és megyei vezető vett részt, de érkez-
tek hozzánk az oroszországi Valdajból, a len-
gyel Krasnikból, az erdélyi Gyergyóalfaluból, 
Kárpátaljáról Beregszászról, Nagyszalontá-
ról, magyar testvérvárosainkból Újrónafőről 
és Harkányból, de vendégül láttuk a román 
konzult és a finn nagykövetet is.

Következnek a pihenés napjai. Polgármester 
úr és családja hogyan tölti a karácsonyt és a szil-
vesztert?

Rengeteget voltam úton az idén is, így 
nekem az a pihenés, ha együtt vagyunk. Itt-
hon leszünk az ünnepek alatt, csak a családot 
látogatjuk meg és ők jönnek hozzánk.

Bízom benne, hogy olvasóinknak is jól fog 
telni az év vége, amelyhez boldog ünnepeket 
és jó egészséget kívánok.


