GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK
Gazdasági társaságok
I. Hajdúböszörmény Város
gazdasági társaság:

Önkormányzata

egyszemélyes

tulajdonában

álló

Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített néven:
Hajdúböszörményi Vagyonkezelő Zrt., székhelye: 4200 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 4. sz.,
igazgatósági elnök: Gulya Mátyás, titkarsag@hbholding.hu)
A Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatai:
tagvállalatok

székhelye

ügyvezető

1. Hajdúböszörményi
Ipari Park
Üzemeltető és
Városfejlesztő Kft.

4220
Mező
Hajdúböszörmény, Barna
Bocskai István tér
1.

Hajdúböszörményi
2. Városgazdálkodási
Kft.

4220
Gulya
Hajdúböszörmény, Mátyás
Radnóti u. 1.

3. „Szabadhajdú”
Közművelődési
Média és
Rendezvényszervező
Közhasznú
Nonprofit Kft.

4220
Hajdúböszörmény,
Bocskai István tér
4.

Dr.
SzarvasSzabó
Katalin
20/367-5133

elérhetőségek
mezobarna@lab.hu

tevékenységi köre

Ingatlankezelés; Saját
tulajdonú
ingatlan
adásvétele;
Saját
tulajdonú,
bérelt
ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése;
Ingatlanügynöki
tevékenység
titkarsag@hbholding.hu
Víztermelés, -kezelés, elosztás; Lakó- és nem
371-622
lakó épület építése
Folyadék szállítására
szolgáló közmű építés
Egyéb máshova nem
sorolható építés
Épületasztalos-ipari
termékek gyártása
Víz-,
gáz-,
fűtésszerelés
Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása,
üzemeltetése
szarvas.szabo.kata@hbholding..hu Szórakoztatás,
561-400, 229-799 (fax is)
szabadidős
229-190 (TV, újság)
tevékenység; Folyóirat,
280-040
időszaki
kiadvány
kiadása; Film-, videó-,
televízió-műsor
gyártása,
televízióműsor
összeállítása,
szolgáltatása,
filmvetítés,
hangfelvétel készítése,
kiadása; Médiareklám,
reklámügynöki
tevékenység, világhálóportál
szolgáltatás,
vezeték
nélküli
távközlés;
Előadóművészet,
alkotóművészet

tagvállalatok

székhelye

ügyvezető

elérhetőségek

tevékenységi köre

4. Széchenyi István
Tangazdaság
Nonprofit Kft.

4220
Hajdúböszörmény,
Radnóti u. 1.

Uzonyi Antal
30/515-9765

uzonyifarm@freemail.hu

Nevelés, oktatás, szakképzés,
kulturális programok révén az
általános műveltég fejlesztése, a
városban és vonzáskörzetében
élők látókörének szélesítése
Természetvédelem,
állatvédelem,
környezetvédelem
Tanulmányi
vadásztársasági
feladatok ellátása
A célok elérése érdekében
önkormányzati támogatással és
pályázatok
benyújtásával
megteremti a működtetéshez
és a feladatok elvégzéséhez
szükséges anyagi fedezetet,
illetőleg igyekszik felkutatni
mindehhez a lehetséges hazai
és nemzetközi forrásokat
Széchenyi I. Mezőgazdasági
Szakképző Iskola és Kollégium
szakképzésben
résztvevő
tanulói részére a gyakorlati
szakmacsoportos
oktatás
helyét biztosítja, műveli a
társaság rendelkezésére álló
földterületeket.

5. Városi
Sportszolgáltató Kft.

4220
Komáromi
Hajdúböszörmény, Imre
Vásár tér 27.
20/921-3841

229-029
varosisport@gmail.co
m

6. „Hajdúböszörményi
ESZ_V”
Egészségügyi
Szolgáltató és
Vagyonkezelő
Nonprofit Kft.

4220
Dr. Erdős
Hajdúböszörmény, András
Kálvin tér 7-9.

560-130/261
560-060; 560-061

Egyéb sporttevékenység
Éttermi, mozgó vendéglátás,
italszolgáltatás
Szabadidős,
sporteszköz
kölcsönzése, sport, szabadidős
képzés
Sportlétesítmény működtetése
Üdülési, egyéb átmeneti
szálláshely-szolgáltatás,
kempingszolgáltatás
Járóbeteg-szakellátás
teljes
körű
megszervezése
és
végzése, a szakellátás szervezeti
kereteinek, valamint személyi
és tárgyi feltételeinek a
folyamatos biztosítása, továbbá
az ehhez szükséges, az
önkormányzati
tulajdonban
lévő
összes
vagyontárgy
üzemeltetése.
Egészségügyi alapellátás, ezen
belül a felnőtt háziorvosi
ellátás, a házi gyermekorvosi
ellátás,a
felnőttés
iskolafogászati
ellátás,
az
iskolai és ifjúsági egészségügyi

eszvihb@freemail.hu

ellátás,
valamint
védőnői
szolgálat,
anya-és
csecsemővédelmi
ellátás,
nővédelmi
tanácsadás
tevékenységek
végzéséhez
szükséges, az önkormányzati
tulajdonban
lévő
vagyontárgyak üzemeltetése,
valamint ezen egészségügyi
szolgáltatásokhoz
kiegészítő
szolgáltatások nyújtása.
Központi orvosi ügyeleti,
foglalkozás-egészségügyi ellátás
szolgáltatások megszervezése,
végzése

II.

Hajdúböszörmény
Város
Önkormányzata
működő gazdasági társaságok:
Gazdasági
társaságok

1.

székhelye

ügyvezető

DEBRECEN
4030 Debrecen, Hajnal
TISZK
Térségi Budai Ézsaiás utca János
Integrált Szakképző 8. A épület
Központ Oktatási
Szolgáltató
Nonprofit
Kiemelkedően
Közhasznú Kft

tulajdonosi

elérhetőségek
Tel: (52) 533-148
email:
info@debrecentiszk.hu

részvételével
tevékenységi köre
tudományos tevékenység
kutatás, nevelés és oktatás
képességfejlesztés
ismeretterjesztés
gyermek- és ifjúságvédelem,
gyermekés
ifjúsági
érdekképviselet
hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi
esélyegyenlőségének
elősegítése, a magyarországi
nemzeti
és
etnikai
kisebbségekkel, valamint a
határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység
rehabilitációs foglalkoztatás,
munkaerőpiacon
hátrányos
helyzetű rétegek képzésének,
foglalkoztatásának elősegítése
és a kapcsolódó szolgáltatások
Euroatlanti
integráció
elősegítése,
közhasznú
szervezetek
számára
biztosított – csak közhasznú
szervezetek által igénybe
vehető – szolgáltatások.

2.

Hajdúsági
Szilárd
Hulladéklerakó és
Hasznosító
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Hajdúböszörmény Will Csaba
, Radnóti M. u. 1.,
telephelye: 4220
Hajdúböszörmény
, 01329/4 hrsz

3.

Hajdúkerületi
és 4220
Bihari Víziközmű Hajdúböszörmény
Szolgáltató
, Radnóti u. 1. sz
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Will Csaba
igazgatóság
elnöke

tel.: (52) 561-403

52/ 227- 288; 52/ 561487
Fax: 52/227-289
e-mail: info@hbvsz.hu

veszélyes és nem veszélyes
hulladék gyűjtése, kezelése,
ártalmatlanítása, M.n.s. egyéb
szárazföldi személyszállítás,
vízi létesítmény építése,
talajmintavétel, próbafúrás,
bontás, építési terület
előkészítése, szennyvíz
gyűjtése,
szennyeződésmentesítés,
egyéb takarítás
Víztermelés, -kezelés, -ellátás
Szennyvíz gyűjtése, kezelése
Vízi létesítmény építése
Egyéb m.n.s. építés

