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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. 
március 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Javaslat Pénzügyi, Gazdasági Bizottság nem képviselő tagjának 
megválasztására és eskütételére) 
 
 45/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyar Katát (Hajdúszoboszló, Szurmai u. 42.) a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság tagjának 2009. március 27. napjától 
megválasztja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2009. április 1. és folyamatos  

 
(A rendőrkapitányság beszámolója a város közbiztonságáról, 
javításának feladatairól) 
 
 46/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
rendőrkapitányság város közbiztonságáról, javításának feltételeiről 
szóló beszámolóját elfogadja, azzal, hogy a polgármesteri hivatal 
és a kapitányság a nyári hónapokra közösen készítsen 
intézkedési akcióprogramot és tervet.  
 
Határidő: 2009 május 31. és folyamatos 
Felelős:   jegyző, illetve rendőrkapitány  

 
(Előterjesztés a hajdúszoboszlói minta Turisztikai Desztináció 
Menedzsment Szervezet megalakulásának és a TDM Szervezet 
fejlesztésére vonatkozó pályázat előkészítésének támogatására) 
 
 47/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói turizmus jövőbeni intézményi 
versenyképességének biztosítása és támogatása érdekében  
a, dönt a TDM Előkészítő Munkacsoport felállításáról és a szakmai 
előkészítéshez szükséges erőforrások  önkormányzati 
biztosításáról az alábbiak szerint:  



- a TDM Előkészítő Munkacsoportot a következőkből állítja 
fel:  
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Idegenforgalmi 
Bizottsága elnöke: Máté Lajos  
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Kulturális és Sport 
Bizottsága elnöke: Nagy Bálint  
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselői: Dr. 
Papp Jenő alpolgármester, Erdei Gyula, Radácsi Gusztáv 
 Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatója: Czeglédi 
Gyula  
 Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnöke, 
 Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesületének elnöke  
 
A jegyző működjön közre az Előkészítő Munkacsoport 
munkájában, biztosítsa működésének feltételeit és a szükséges 
hivatali szakemberek részvételét.  
  
b, elhatározza, hogy a Hajdúszoboszlói helyi Minta TDM 
Szervezet létrehozására a sikeres szakmai regisztráció 
eredményeként vezető partnerként az előterjesztésnek 
megfelelően szakmai pályázatot kíván benyújtani az 
ÉAOP/2008/2.1.3., a Turisztikai Desztinációs Menedzsment 
Szervezetek támogatására vonatkozó a 2009. tavaszán megjelenő 
kiírásra.  
 
Határidő: 2009. március 31. és folyamatos 
Felelős:    jegyző  

 
(Előterjesztés a településrendezési tervek 2009. évi módosításával 
kapcsolatos kérelmekről) 
 

48/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
módosítani kívánja a hatályos településrendezési terveit az alábbi 
kérelmeknek megfelelően: 
 

1. A TESCO-GLOBAL Zrt. kérelmére a 0347 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú lőtér és a 0346 hrsz. alatti - Csirkés úr tulajdonában lévő 
- ingatlanokból az útépítési tervük szerint kialakítandó utak a 
szabályozási tervünkben kerüljenek átvezetésre. 

2.  A Bocskai Halászati Kft. a telephelyének szolgáló 0319/1 hrsz. 
alatti Gip 2.1. jelű övezete kerüljön módosításra Gip. 2.2 jelű 
övezetté.  

3. A Hőforrás u. – Attila u. sarki tömb (A Karikás panzió oldalában) a 
jelenlegi kertvárosi övezetből legyen településközponti vegyes 
övezetté átsorolva.  

4. A vasút mellett tervezett „tehermentesítő körgyűrű” 
szükségszerűsége legyen felülvizsgálva településtervezővel és 



utas szaktervezővel. A vizsgálat térjen ki a Kender utca végén 
lévő 4 db lakóház kertvárosi lakóterületként történő 
kialakíthatóságára is. A szakmai javaslatuk kerüljön ismételten a 
képviselőtestület elé.  

5. A Tisza és Duna zugot összekötő, tervezett gyalogút kerüljön 
megszüntetésre.  

6. A József Attila utca menti, Vt 1.3 övezetbe tartozó ingatlanok a 
Szabó László zugtól kifelé szabadon álló formában legyenek 
beépíthetőek a jelenleg szabályozott zártsorú beépítés helyett. Az 
egyéb övezeti építési paraméterek megtartandóak.  

7. A Csatornakert területén a 10899, 10849, 10720, 10676 és a 
10507 hrsz. alatti ingatlanok övezeti besorolását a 2008. évi 
módosítás előtti állapotra kell visszaállítani. 

8. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
elfogadva Szabó István ajánlatát – a kerékpárút tulajdonjogának 
térítésmentes átadása és az általa indított bírósági eljárás 
szüneteltetése fejében vállalja, hogy kezdeményezi a 0345/9 és 
0345/17 hrsz alatti külterületi ingatlanok Mák 1.2 övezetből történő 
átsorolását Gksz 1.2 övezetté a településrendezési tervek 2009 
évi módosítása során. 
 
Felkéri polgármester urat és a városi főépítészt a szükséges 
egyeztetések lefolytatására. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester, főépítész 

 
(Előterjesztés ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatosan) 
 
 49/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Kösely Zrt. területén, magántulajdonban lévő 12 db lakóingatlan 
és azok megközelítését szolgáló, valamint a Kösely Zrt. 
tulajdonában lévő magánút belterületbe vonásának földhivatali 
ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez szükséges 
munkarészek elkészítésének költségét, bruttó 480.000,-Ft 
összeget a 2009 évi városi költségvetés beruházási tábla 
szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztelep fejlesztés II. forduló 
önerő költséghelyről biztosítja. 
Utasítja a jegyzőt, a szükséges munkarészek elkészíttetésére, 
hatósági engedélyeztetésére, azt követően a változások 
átvezetése érdekében a Körzeti Földhivatalhoz történő 
benyújtására. 
Határidő: azonnal, legkésőbb a II. fordulós szennyvíz pályázat 
benyújtásáig 
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés a közterületi ideiglenes árusítóhelyekről) 
 



 50/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fürdő előtti közterületi árusító-eszközökre vonatkozó egyik 
javaslatot sem fogadta el, ezért a jelenleg használatos 
eszközökkel történik az árusítás továbbra is.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés a kommunális szilárd hulladék 2009.évi lerakási 
díjával kapcsolatosan) 
 
 51/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Nádudvar Város Önkormányzata által 2008. december hóra 
vonatkozóan utólag kiközölt nettó 4.500,-Ft/to összegű és 2009. 
évre vonatkozóan kiközölt nettó 6.500,-Ft/to összegű kommunális 
szilárd hulladék lerakási díjat nem fogadja el. 
 
Javasolja Nádudvar Város Önkormányzatának, hogy a két 
önkormányzat között létrejött, a telep üzemeltetésére vonatkozó 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően a díjtételeket közösen 
vizsgálják felül, és közösen tegyenek javaslatot a módosításra.  
 
A képviselő-testület megbízza a polgármesteri hivatal 
főkönyvelőjét, főmérnökét, a VgZrt vezérigazgatóját, hogy a 
nádudvari hulladéklerakási díj rendeletben történő elfogadásához 
a szükséges előkészítési munkálatokat végezzék el, beleértve a 
Nádudvar város polgármestere által biztosított betekintési 
lehetőséget és egyeztető tárgyalások lebonyolítását is és azt 
terjesszék a képviselő-testület elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 
                polgármester 

 
(Előterjesztés a 2009/2010. tanévben a általános iskolákban 
indítható első osztályok számáról) 
 
 52/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva a 
 
Gönczy Pál Általános Iskolában     2,   
Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskolában  3, 
Bárdos Lajos Általános Iskolában  2+1kislétszámú és a 



Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában   2  
Összesen:               9+1  
 
kislétszámú tanulócsoport indítását engedélyezi a 2009/2010. 
tanévben. 
 
A három tanulócsoport indításának lehetősége a Thököly Imre 
Kéttannyelvű Általános Iskolában csak a 2009/20010. tanévre 
vonatkozik.  
 
Határidő:  2009. április 24. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
alapító okiratának módosítására) 
 
 53/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Hőgyes Endre 
Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát az 
előterjesztésben szereplő módosításokkal. 
 
Határidő:  2009. április 24. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az 5725/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának 
rendezésére) 
 
 54/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 5725/2, hrsz-ú, 63 
négyzetméter nagyságú, közterület megnevezésű, jelenleg 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
ingatlan eladásához, az Arany János utca 42. szám alatti 5725/1 
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai részére bruttó 360.000 Ft értékben. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2009. évi közfoglalkoztatási 
tervének elfogadására) 
 
 55/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 



1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 
a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának közfoglalkoztatási 
tervét 2009. évre elfogadja, és kéri, hogy a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Többcélú Társulás - Társulási Tanácsa határozatával 
építse be a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2009. 
évi foglalkoztatási tervébe. 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a polgármestert felhatalmazza az Észak – alföldi Regionális 
Munkaügyi Központ Hajdúszoboszlói Kirendeltsége, valamint a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
Hajdúszoboszlói Családsegítő Szolgálat és a Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzat között létrejött együttműködési 
megállapodások aláírására. 
3./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulása a 
közfoglalkoztatás 2009. évi feladatainak ellátására az SZMM által 
kiírt a „Közfoglalkoztatás - szervezők foglalkoztatásának 
támogatása” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtandó 
pályázatát támogatja. 
 
Határidő:  2009. április 1. 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2009. évi 
beruházási programjáról) 
 
 56/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2009. évre vonatkozó beruházási programot és ütemtervet 
támogatja. 
 
Határidő: folyamatos, pályázatok függvényében és ütemterv 
szerint 
Felelős: polgármester 
              jegyző 

 
(Előterjesztés a környezetvédelmi program 2009. évi intézkedési 
tervére) 
 57/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 
2009. évi intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 
 

2009. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep 
fejlesztése projekt – KEOP pályázat 



Előkészítés költségei - 26.060.000,-Ft - sajátforrás 
II. forduló önerő – 66.405.000,-Ft – sajátforrás 
Felelőse: projektmenedzsment szervezet 
 
2. Csapadékvíz, belvízépítés  
50.000.000,-Ft– sajátforrás 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
3. Belvízátemelő, szivattyútelep rekonstrukció  
30.000.000,-Ft– sajátforrás 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
4. Szent István park, közparkok felújítása  
10.000.000,-Ft– sajátforrás 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
5. Forgalmi rend felülvizsgálat 
2.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
6. Fásítás 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő,  
 
7. Szippantott szennyvíz - kezelés, tisztítás 
6.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
8. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, 
belvízmentesítés 
16.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
9. Köztisztasági feladatok ellátása 
Köztisztaság, síktalanítás 
42.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
A nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetése 
43.600.000,-Ft /sajátforrás/ 
A szemétszállítás többletköltsége 
17.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
12.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
10.  Zöldterületek fenntartása 
40.000.000,-Ft /sajátforrás/ 



Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
11. Allergén növények kaszálása 
2.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
12. Szúnyogirtás, rágcsáló és kártevő irtás 
6.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat 
forráshiány miatt pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a 
Jegyzőt a pályázati lehetőségek figyelésére. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2009. évi 
közbeszerzési tervéről) 
 
 58/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2009. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Tájékoztató a polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és 
minőségügyi rendszer céljainak 2008. évi teljesítéséről) 
 
 59/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és minőségügyi 
rendszer céljainak 2008. évi teljesítéséről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző 
teljesítményértékelésének felülvizsgálatára) 
 
 60/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
polgármester úr tájékoztatóját Dr. Vincze Ferenc címzetes 



főjegyző teljesítményének értékeléséről tudomásul veszi és a 
felülvizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a főjegyző úr 
kiemelkedő szakmai munkavégzése továbbra is tartósan fennáll.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról) 
 
 61/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

  Felelős:   - 
 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
 62/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
Határidő: -  
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a fizető parkolási rendszer kialakításáról) 
 
 63/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
fizető parkolóvá nyilvánítja, a meglévő fizető parkolókon kívül: 
 
 Jókai sor – Deák Ferenc utcákat; 
 Sport utcát teljes egészében; 
 Damjanich utca Hotel Béke felőli oldalát (a Pávai-Vajna 
utcától az Aqua Palace-ig felfelé történő egyirányúsítást 
követően); 
 A Damjanich utca – Gábor Áron utca átkötő új útszakasz 
parkolóit; 
 A Gábor Áron utcát (az Aqua Palace-tól a Pávai Vajna 
utcáig); 
 A József Attila utcának a Böszörményi utca és Lovas utca 
közötti szakaszát; 
 A Pávai-Vajna utcát a Damjanich utcáig; 
 A Sport utca elején fizető parkolók kialakításáról dönt.  



 
 A felsorolt utcák vonatkozásában úgy a lakosság, mint a 
vállalkozók, közületek részére a saját ingatlana előtti parkolás itt is 
díjmentes, 1 db jármű részére. 
A Városgazdálkodási Zrt végzi a kerékbilincs-leszerelés, valamint 
a tilosban parkoló gépjárművek elszállításának feladatait. 
A következő testületi ülésre újabb, rendelet-módosító 
előterjesztést kell készíteni. 
 
Határidő: 2009. április.23 
Felelős:   jegyző 
      VgZrt. vezérigazgató 

 
(Válasz Váradi Ferenc képviselő úr köztéri padokkal kapcsolatos 
kérdésére) 
 
 64/2009. (III. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető-főmérnök Váradi 
Ferenc képviselő köztéri padokkal kapcsolatos kérdésére adott 
válaszát.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 

 

K.m.f. 
 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
 
Hajdúszoboszló, 2009. április 10.  
  
 
 Molnár Viktória leíró 

 

 

 


