
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
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Szám: TI-12/2009.   
 

K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. 
január 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés a Szabadtéri Színpad és a Fesztivál tér hasznosítási 
stratégiájára, fejlesztésének tennivalóira) 
 
 1/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szabadtéri színpad és a Fesztivál tér hasznosítási stratégiájára, 
fejlesztésének tennivalóira tett előterjesztést elfogadja. Ez alapján  
 
1. A szabadtéri színpadot és a Fesztivál teret a „Hagyományok, 
ízek Hajdúszoboszlón” programközpontú turisztikai fejlesztési 
koncepció megvalósíthatósági tanulmányának elfogadása után, 
annak felhasználásával történő európai uniós pályázati támogatás 
segítségével kívánja fejleszteni. 
 
2. Az előterjesztésnek megfelelően a képviselő-testület hozzájárul 
a bérleti jogot a Fesztivál térre korábbi döntéssel 3 évre elnyert 
vállalkozó által, saját költségére 2009. április 30-ig elvégzendő 
elbontható megoldású pavilonépítési és térburkolási 
munkálatokhoz. A bérlővel kötendő szerződést a bizottságok általi 
véleményezést követően a képviselő-testület fogadja el.  
 
Határidő: 1. pontra: 2009. április 30. és folyamatos  
      2. pontra: 2009. február 28.   
Felelős:   jegyző  

 
(Előterjesztés az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzéséről) 
 
 2/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Állami Számvevőszék Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről készített 
számvevői jelentését tudomásul veszi, egyben az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja a feltárt hiányosságok megszüntetésére 
készített intézkedési tervet. 
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Határidő: intézkedési terv szerint, illetve teljesítéséről történő 
jelentéstételre: 2009. október 31. 
Felelős:   jegyző  

 
 
(Előterjesztés helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 1/2009.(I.29.) számú melléklettel módosított 

20/2008.(IX.18.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló rendelet  (továbbiakban R.) módosítására 

 
1. § 

 
A rendelet IV. fejezete a következő 26. §-al egészül ki. 
 
(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai 
kerekasztalt hoz létre a szolgáltatástervezési koncepcióban 
meghatározott feladatok megvalósulásának végrehajtása, 
folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a közfoglalkoztatási 
terv tervezetének véleményezése érdekében. 
(2)  Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 
a) helyi önkormányzat képviselői: 
 
aa) Hajdúszoboszló Város Polgármestere (elnök) 
ab) Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke (társelnök) 
ac) Egészségügyi, Szociális Bizottság tagjai közül – a Bizottság 
      által választott – 1 fő 
 
 b) Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
képviselője 
 
 c) Polgármesteri Hivatal részéről az Egészségügyi, Szociális 
Csoport vezetője (titkár) 
 
d) az önkormányzat, illetve társulás által fenntartott 
egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények részéről 
az intézményvezetők ( 3fő) 
 
e) önkormányzati közfeladatot ellátó önkormányzati többségi  
    tulajdonú gazdasági társaság képviselői( 3 fő) 
 
f )  Észak- alföldi Regionális Munkaügyi Központ Hajdúszoboszlói  
      Kirendeltségének vezetője 
 
 g) civil szervezetek 
 
ga) Magyar Vöröskereszt Balmazújváros és Hajdúszoboszló 
      Területi Szervezetének területi vezetője 
gb) Mozgáskorlátozottak Hajdú- Bihar Megyei Egyesületének 
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      elnöke   
gc) Látássérültek Észak- alföldi Regionális Egyesületének 
      képviselője 
 
h, Református Egyházközség, Római Katolikus Plébánia, Görög 
Katolikus Plébánia delegáltjai (6 fő) 
 
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de 
évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
(4) A szociálpolitikai kerekasztal belső ügyrendjét maga 
határozza meg. 
 

2. § 
 
E rendelet záró rendelkezése 26. §-ának számozása 27. §-ra 
módosul. 
 

3.§ 
 
E rendelet 2009. február 01-én lép hatályba. 

 
 
(Előterjesztés a kistérségi központi háziorvosi ügyelet ügyeleti 
díjának emeléséről) 
 
 3/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a 
hajdúszoboszlói kistérségi központi háziorvosi,- házi 
gyermekorvosi ügyelet-hajdúszoboszlói ügyeleti díjainak 
emeléséhez 2009. január 01-től hozzájárul. Az emelés fedezetére 
az önkormányzat havonta 595.125.-Ft támogatást nyújt, éves 
kihatása 7.141.500.-Ft, melyet az önkormányzat az éves 
költségvetésébe betervez.  
 
Határidő: 2009. február 28. és folyamatos  
Felelős:   jegyző  

 
 
(Előterjesztés belterületbe vonásról) 
 
 4/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúné Vékony Terézia kérelmére a Hajdúszoboszló, 0221 hrsz 
alatti 3 Ha 9356 m2 területű, erdő, kivett terület, udvar, lakóház, 
gazdasági épület művelési ág megnevezésű 23,25 Ak értékű 
külterületi földrészletet belterületbe vonja 7764 helyrajzi szám 
alatti, 3 Ha 9356 m2 területű, erdő, kivett terület, udvar, lakóház, 
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gazdasági épület művelési ág megnevezésű 23,25 Ak értékű 
ingatlanként.  

A város belterülete így 3 Ha 9356 m2 területtel nő, míg a 
külterületé ugyanennyivel csökken. 

Határidő:  2009. március 31. 

Felelős:  főépítész 

 
(Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2/2009.( I.29.) számú rendelete Hajdúszoboszló 
Város 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.28.)számú 

rendelet módosítására 

 
1 § 

 
A 2008. évi Költségvetési Rendelet 2.§ /1/-/3/ bekezdései az 
alábbiak szerint módosulnak: 
 

II. FEJEZET 
 

A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 
 

/1/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés előirányzatait, 
bevételek és kiadások egyenlegét 
    6.661.081 eFt bevétellel, 
    7.455.729 eFt kiadással és 
       794.648 eFt hiánnyal állapítja meg. 
 
/2/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés bevételi 
főösszegét 7.455.729 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend 
szerinti részletezésben: 
 

Működési jellegű bevételek 
 
1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/ 756.144 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/            
          63.471 eFt 
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/      988.486 eFt 
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
    eszközök /4 és 5 sz. mellékletek/   237.552 eFt 
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/ 492.484 eFt 
6. Állami támogatások            1.997.629 eFt 
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/     736.504 eFt 
 
 Működési jellegű bevételek összesen: 5.272.270 eFt 
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Felhalmozási jellegű bevételek 
 
1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/  494.832 eFt 
2. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/       1.700 eFt 
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/     
                   501.279 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű bevételek összesen: 997.811 eFt 
 Pénzmaradvány igénybevétele   391.000 eFt 
Hitelfelvétel         794.648 eFt 
 
Bevételek mindösszesen:            7.455.729 eFt 
 
/3/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés kiadási főösszegét 
7.455.729 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
részletezésben: 

 
Működési jellegű kiadások 

 
1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/         3.263.600 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/        
          247.948 eFt 
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/   902.106 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/   358.675 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/    308.688 eFt 
6. Átadott pénzeszközök         50.978 eFt 
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/      187.408 eFt 
8. Általános tartalék                   5.000 eFt 
9. Karbantartási kiadások           2.264 eFt 
  
 Működési kiadások összesen:  5.326.667 eFt 
 

Felhalmozási jellegű kiadások 
 

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és9.sz.mellékletek/         
        99.570 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10.,14 és 15.sz.mell./        
             1.489.773 eFt 
3. Intézményfelújítások        5.428 eFt 
4. Lakásgazdálkodás           500 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű kiadások összesen:    1.595.271 eFt 
 
Hiteltörlesztés      387.000 eFt 
Pénzmaradványt terhelő kifizetések            146.791 eFt 
 
Kiadások mindösszesen:          7.455.729 eFt 
 

2 § 
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E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2008. január 1-től a 2008. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 

 
(Előterjesztés az Aquaman Kft. kérelméről) 
 
 5/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 
0842/2, 0857, 0856 hrsz-ú ingatlanokon az Aquman Kft. tervei 
alapján a Juhker Kft. – a 0855/1-11 hrsz. alatt létesítendő 
öntözőtelepének üzemeltetéséhez – ideiglenes jelleggel (május 
20. és szeptember 10. között) - mobil öntözőcsövet fektessen 
térszín alatt 10 cm-es fedéssel. A Kft. az önkormányzati területet 
térítésmentesen használhatja, 100 eFt út helyreállítási kaució 
megfizetése mellett. A kaució fizetési határideje minden év május 
1.-e, a helyreállítási és kaució visszafizetésének határideje minden 
év szeptember 30-a. A kaució visszafizetése minden évben a 
MGB szemléjét követően kerülhet sor. A terület használatára 
vonatkozó megállapodás minden évben meghosszabbításra kerül, 
az érvényben maradásának feltétele a kaució megfizetése.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2009. május 20. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés az Arany J. u. 42. szám  alatti ingatlan tulajdonjog 
rendezéséről) 
 
 6/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 5725/2 hrsz-ú közterület 
megnevezésű, 63 m2 nagyságú, jelenleg Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan eladásához az 
Arany János utca 42. szám alatti 5725/1 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosai részére 10.300 Ft/m2 + Áfa, vagyis 650.000 Ft + Áfa 
értékben. 
Vevők az ingatlan vételárát az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg kötelesek megfizetni az önkormányzat részére. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ingatlant forgalomképessé minősíti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés intézményi pótelőirányzatokra) 
 
 7/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4.078 ezer Ft pótelőirányzatot biztosít az alábbi intézmények 
részére: 
1. Thököly Imre Kéttannyelvű Ált. Iskola  505 eFt.  
2. Bárdos Lajos Ált. Iskola           1.578 eFt.  
3. Hőgyes Endre Gimnázium     615 eFt.    
4. Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetés         1.380 eFt. 
 
A pótelőirányzat fedezete a fel nem használt 2008. évi 13. havi bér 
maradványa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2/2009.( I.29.) számú rendelete Hajdúszoboszló 
Város 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.28.)számú 

rendelet módosítására 

 
1 § 

 
A 2008. évi Költségvetési Rendelet 2.§ /1/-/3/ bekezdései az 
alábbiak szerint módosulnak: 
 

II. FEJEZET 
 

A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 
 

/1/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés előirányzatait, 
bevételek és kiadások egyenlegét 
    6.661.081 eFt bevétellel, 
    7.455.729 eFt kiadással és 
       794.648 eFt hiánnyal állapítja meg. 
 
/2/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés bevételi 
főösszegét 7.455.729 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend 
szerinti részletezésben: 
 

Működési jellegű bevételek 
 
1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/ 756.144 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/            
          63.471 eFt 
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/      988.486 eFt 
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
    eszközök /4 és 5 sz. mellékletek/   237.552 eFt 
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5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/ 492.484 eFt 
6. Állami támogatások            1.997.629 eFt 
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/     736.504 eFt 
 
 Működési jellegű bevételek összesen: 5.272.270 eFt 
 

Felhalmozási jellegű bevételek 
 
1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/  494.832 eFt 
2. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/       1.700 eFt 
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/     
                   501.279 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű bevételek összesen: 997.811 eFt 
 Pénzmaradvány igénybevétele   391.000 eFt 
Hitelfelvétel         794.648 eFt 
 
Bevételek mindösszesen:            7.455.729 eFt 
 
/3/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés kiadási főösszegét 
7.455.729 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
részletezésben: 

 
Működési jellegű kiadások 

 
1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/         3.263.600 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/        
          247.948 eFt 
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/   902.106 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/   358.675 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/    308.688 eFt 
6. Átadott pénzeszközök         50.978 eFt 
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/      187.408 eFt 
8. Általános tartalék                   5.000 eFt 
9. Karbantartási kiadások           2.264 eFt 
  
 Működési kiadások összesen:  5.326.667 eFt 
 

Felhalmozási jellegű kiadások 
 

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és9.sz.mellékletek/         
        99.570 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10.,14 és 15.sz.mell./        
             1.489.773 eFt 
3. Intézményfelújítások        5.428 eFt 
4. Lakásgazdálkodás           500 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű kiadások összesen:    1.595.271 eFt 
 
Hiteltörlesztés      387.000 eFt 
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Pénzmaradványt terhelő kifizetések            146.791 eFt 
 
Kiadások mindösszesen:          7.455.279 eFt 
 

2 § 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2008. január 1-től a 2008. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 

 
(Előterjesztés a lőtér melletti magánúttal kapcsolatosan) 
 
 8/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, 0346 hrsz-ú ingatlanon történő út kialakítása 
érdekében az alábbiakhoz járul hozzá:  
- Hatálytalanításra kerül a Franco Kft. és Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata között 2008. november 3-án, a 0346 hrsz-ú 
ingatlan 1040/13635 m2 nagyságú területére létrejött adásvételi 
szerződés.  
- Ezzel egyidejűleg az önkormányzat megállapodást köt a 
Franco Kft.-vel, mint a 0346 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, hogy 
már most feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 0346 hrsz-ú 
ingatlanon magánút kerüljön megépítésre, amit a szomszédos 
ingatlan ok tulajdonosainak joga van használni, ugyanakkor 
minden további ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul, hogy az 
önkormányzat a magánút 1040 m2 nagyságú területét – a korábbi 
adásvételi szerződésben szereplő- bruttó 10.108.800,-Ft 
összegen kisajátítsa. 
- Az önkormányzat megállapodást köt a Tesco-Global Zrt, és 
a Hofer Magyarország Zrt-vel, melyben a két cég hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a kisajátításhoz szükséges fedezet a határozat 
meghozataláig az önkormányzatnál marad letétben.  
- A Helyi Építési Szabályzat következő módosításakor az 
önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy kezdeményezi a 
0346 és a 0347 hrsz-ú ingatlanon kialakított 12 m széles út 
szabályozási terven történő feltüntetését.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2009. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(A Programkoordinációs Munkacsoport tájékoztatója 2008. évi 
tevékenységéről) 
 
 9/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
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1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az általa létrehozott Programkoordinációs Bizottság 2008. éves 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
2.) A Programkoordinációs Bizottság elmúlt 3 éves munkája során 
szerzett tapasztalatai alapján megállapítjuk, hogy a város 
kulturális életében (elsősorban a kiemelt nyári szezonban tartandó 
nagyrendezvényekre, valamint a kiemelkedő, és/vagy helytörténeti 
jelentőségű évfordulók megünneplésére) szükség van egy 
integráló szervezeti egységre, az operatív munkát irányító 
koordináló szervezetre, ezért Hajdúszoboszló Város 
Képviselőtestülete 2009-ben is felhatalmazza a 
Programkoordinációs Bizottságot (munkacsoportot) a mellékelt 
Szervezeti és Működési Szabályzat alapján történő működéséhez. 
 
Határidő: 2009. december 31.  
Felelős:   irodavezető  

 
(Tájékoztató „Városok és Falvak Szövetsége” – Kulturális Régió 
Egyesület 2008. évi tevékenységéről) 
 
 10/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

A egyesület elfogadott Alapszabályából és a tájékoztatóból 
egyértelműen kiderül, hogy Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának alapvető érdekeivel, céljaival és terveivel 
megegyeznek a „Városok és Falvak Szövetsége – Kulturális 
Régió” egyesület elképzelései, jövőbeni tervei, ezért 
Hajdúszoboszló a későbbiekben is aktívan közreműködik az 
egyesület munkájában; Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy 2009. évi 
költségvetésében a „Városok és Falvak Szövetsége – Kulturális 
Régió” éves tagdíjához (lakosonként 10 eurocent, azaz 2362 €) 
szükséges anyagi támogatást biztosítja. 
 
Felelős: jegyző, irodavezető 
Határidő: 2009. június 30. 

 
 
(Előterjesztés a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat 
kérelméről) 
 
 11/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat (4150 Püspökladány, 
Rákóczi u. 14.) részére ingyenes használati jogot biztosít 2015-ig 
a tulajdonában lévő 0432 hrsz-ú (1 ha 6217 m2) és a 0419/2 hrsz-
ú (1 ha 3196 m2) csatorna megnevezésű ingatlanokra.  
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A képviselő-testület felkéri a társulatot, hogy a kotrás során 
keletkezett kotralékot a szabályok szerint kerítsék el, a csatorna 
mellett lévő földutakat pedig tartsák karban. 
Felhatalmazza a polgármestert a használati jog átadására 
vonatkozó szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2009. december 31.  

 Felelős:   jegyző 
 
(Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról) 
 
 12/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról január hónapban 
adott jelentést tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 

  Felelős:   - 
 
(Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
 13/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  

 
Határidő: -  
Felelős: - 

 
(Válasz Erdei Gyula képviselő úr kérdésére) 
 
 14/2008. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Lőrincz László főkönyvelő Erdei Gyula képviselő 
kérdésére adott válaszát a kedvezményes nyugdíjas étkeztetés 
megszűnésével kapcsolatosan. A kérdés kivizsgálásával 
megbízza az önkormányzat pénzügyi, gazdasági bizottságát.  
 
Határidő: 2009. február 26.  
Felelős:   bizottsági elnök 
 

(Válasz Dr. Rácz Tiborné képviselő asszony kérdésére) 
 
 15/2008. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el a jegyző Dr. Rácz Tiborné képviselő kérdésére 
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adott válaszát térfigyelő kamerák pályázati úton történő 
beszerzésével kapcsolatosan. A kérdés kivizsgálásával megbízza 
az önkormányzat ügyrendi, igazgatási, jogi bizottságát.  
 
Határidő: 2009. február 26.  
Felelős:   bizottsági elnök 

 

 

K.m.f. 
 

Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                       jegyző 

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
 
Hajdúszoboszló, 2009. február 11.  
  
 
 Molnár Viktória leíró 

 


