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K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. 
május 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

(Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 
értékeléséről) 
 
  91/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2008. 
évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2009. május 31. 
Felelős: jegyző  

 
 
(Előterjesztés a közterületek rendjéért akcióprogram és akcióterv 
meghatározására) 
 
  92/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közterület rendjének fokozott biztosítását szolgáló akcióprogramot 
és akciótervet elfogadja, annak végrehajtására a 2009. évi 
költségvetési tartalék terhére bruttó 2.723.800.-Ft-ot biztosít. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a végrehajtásról és annak tapasztalatairól 
legkésőbb 2010-ben a rendőrségi beszámolóval együtt 
zárójelentésben tájékoztassa a képviselő-testületet, a közbenső 
időszakban pedig a két ülés közötti eseményekről szóló 
polgármesteri tájékoztatóban adjon információt.   
 
Határidő: 2010. március 31. 
Felelős:    jegyző 

 
 
(Előterjesztés az önkormányzati közfeladatok ellátási módjának 
szervezeti szempontból történő felülvizsgálatáról) 
 
  93/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
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I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló a 
2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
felülvizsgálta az önkormányzati közfeladatok ellátásának módját, 
és kinyilvánítja, hogy az általa jelenleg fenntartott költségvetési 
intézmények változatlan szervezeti formában történő 
működtetését 2009. július 1-jét követően továbbra is indokoltnak 
tartja az alábbiak szerint: 

 

Költségvetési szerv neve 

A költségvetési szerv besorolása 

A 
tevékenységek 
jellege alapján: 

Közszolgáltató 
szerv fajtája: 

Feladatellátáshoz 
kapcsolódó 

funkciója alapján: 

Polgármesteri Hivatal Közhatalmi 
költségvetési 
szerv 

 Önállóan működő 
és gazdálkodó 

Egyesített Óvodai Intézmény Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 
és gazdálkodó 

Városi Bölcsőde Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 

Hajdúszoboszlói Pedagógiai 
Szakszolgálat 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 

Zichy Géza Zeneiskola – 
Alapfokú Művészetoktatási 
Intézm. 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 

Járóbeteg Ellátó Centrum Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézet Önállóan működő 
és gazdálkodó 

Hajdúszoboszló Városi 
Televízió 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 
és gazdálkodó 

Hajdúszoboszló Lapkiadó 
Intézmény 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 

Szép Ernő Középiskolai 
Kollégium 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 
és gazdálkodó 

Bárdos Lajos Általános Iskola Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 
és gazdálkodó 

Bocskai István Szakképző 
Iskola 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 
és gazdálkodó 

Gönczy Pál Általános Iskola Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 
és gazdálkodó 

Hőgyes Endre Gimnázium és Közszolgáltató Közintézmény Önállóan működő 
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Szakközépiskola költségvetési 
szerv 

és gazdálkodó 

Közgazdasági 
Szakközépiskola 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 
és gazdálkodó 

Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskola 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 
és gazdálkodó 

Thököly Imre Kéttannyelvű 
Általános Iskola 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 
és gazdálkodó 

Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és 
Könyvtár 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan működő 
és gazdálkodó 

Hajdúszoboszlói Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság 

Közhatalmi 
költségvetési 
szerv 

 Önállóan működő 
és gazdálkodó 

 
 

II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 2. §. (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva a  

 
Polgármesteri Hivatal 
Egyesített Óvodai Intézmény 
Városi Bölcsőde 
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
Zichy Géza Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási Intézm. 
Járóbeteg Ellátó Centrum 
Hajdúszoboszló Városi Televízió 
Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény 
Szép Ernő Középiskolai Kollégium 
Bárdos Lajos Általános Iskola 
Bocskai István Szakképző Iskola 
Gönczy Pál Általános Iskola 
Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
Közgazdasági Szakközépiskola 
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 
Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 

 
költségvetési szervei alapító okiratát az előterjesztésben 
meghatározottak szerinti egységes szerkezetben hagyja jóvá. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: jegyző  
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(Előterjesztés a 12/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelet 
mellékleteinek módosításáról) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 10/2009. (V. 21.) Ör. számú rendelete 

a fizető parkolási rendszerről szóló 12/2008. (VII. 3.) Ör. számú 
rendelet (továbbiakban: R) módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésében 
biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1. § 
 

Jelen rendelet 1. számú melléklete, a R. 1. számú melléklete 
helyébe lép.  
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2. számú melléklete, a R. 2. számú melléklete 
helyébe lép.  
 

3. § 
 

E rendelet 2009. június 1. napjával lép hatályba.  
 

1. számú melléklet 
 

FIZETŐ PARKOLÓK 
 

Parkoló automatákkal felszerelt parkolók: 
 
 
1.) Gyógyfürdő előtti (Termál bejárat, vakparkoló) 
2.) Mátyás király sétány 
3.) József Attila utca I. (Fesztivál tér előtti) 
4.) József Attila II. (Major utca – Lovas utca között) 
5.) Gambrinusz köz (Árkád üzletek – Gambrinusz társasház 
között) 
6.) Héliker előtti (Szilfákalja) 
7.) Damjanich utca 
8.) Damjanich utca –Gábor Áron utca közötti átkötő 
9.) Zöldségpiac (Bethlen utca) 
 
Parkoló automatákkal nem ellátott parkolók: 
 
10.) Sport utca 
11.) Jókai sor 
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12.) Deák Ferenc utca 
13.) Szent Erzsébet utca (csúszda park előtti) 
14.) Gábor Áron utca (Pávai Vajna utcától – az Aqua Palace-
ig) 
15.) József Attila utca III. (Lovas utca – Böszörményi utca) 
16.) Pávai Vajna utca (Mátyás király sétány – Damjanich 
között) 
17.) Gábor Áron – Szent Erzsébet utca által bezárt füves, 
salakos terület 
18.) Bródy Sándor utca (Pávai Vajna u. – Szent Erzsébet utca 
között) 
19.) Szent Erzsébet utca – Bródy Sándor utca (közrezárt füves 
terület. 
 
Ingyenes parkolók: 
 
20.) Repülőtér 
21.) Uszoda előtti terület 
 
 

2. számú melléklet 
 

DÍJAK MÉRTÉKE 
 
I. Idegenforgalmi szezonban: június 15. – augusztus 31 között 
 
 1. Díjövezet 
 
  15 perc 30 perc 60 perc napi díj 
      (Ft)     (Ft)     (Ft)     (Ft) 

 
1.) Gyógyfürdő előtt   
    ----     200.-    400.-    1.500.-  
2.) Mátyás király sétány: 
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
3.) József Attila utca I.  
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
4.) József Attila utca II.   
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
5.) Gambrinusz köz  
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
6.) Héliker előtt  
      100.-    200.-    400.-    1.500.- 
7.) Damjanich utca 
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
 
8.) Damjanich u. Gábor Á. átk.   
     ----     200.-    400.-     1.500.- 
 
11.) Jókai sor   
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      ----     200.-    400.-    1.500.- 
12.) Deák Ferenc utca 
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
13.) Szent Erzsébet utca  
      ----     200     400.-    1.500.- 
 
14.) Gábor Áron utca  
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
 
15.) József Attila utca III.   
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
 
16.) Pávai Vajna utca       
      ----      200.-    400.-    1.500.- 
 
2. díjövezet 
 
  9.)  Zöldségpiac   
      ----     100.-    200.-       ---- 
 
3. díjövezet 
 
10.)  Sport utca  
      ----      ----     150.-    1.200.- 
 
4. díjövezet  
 
17.) Gábor Á. u.–Szent. Erzsébet u. 
    ----     -----     -----     1.000.- 
 
18.) Bródy Sándor utca  
      ----     -----     -----     1.000.- 
 
19.) Szent Erzsébet u. - 
        Bródy S. u.   
     ----     -----     -----     1.000.- 
 
 
II. Idegenforgalmi szezonon kívül: szeptember 01. – június 14-
ig 
 
1. díjövezet 
 
  15 perc 30 perc 60 perc napi díj 
      (Ft)     (Ft)     (Ft)     (Ft) 

 
1.) Gyógyfürdő előtt   
      ----     100.-    200.-    600.-  
2.) Mátyás király sétány:  
      ----     100.-    200.-    600.- 
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3.) József Attila utca I. 
      ----     100.-    200.-    600.- 
4.) József Attila utca II.  
      ----     100.-    200.-    600.- 
5.) Gambrinusz köz  
      ----     100.-    200.-    600.- 
6.) Héliker előtt  
       50.-    100.-    200.-    600.- 
7.) Damjanich utca  
      ----                ----                  ----                 ---- 
8.) Damjanich u. Gábor Á. átk.    
    ----     ----                  ----                 ---- 
 
11.) Jókai sor:        
      ----     ----     ----     ---- 
12.) Deák Ferenc utca  
      ----     ----     ----     ---- 
13.) Szent Erzsébet utca  
      ----     ----     ----        ----  
14.) Gábor Áron utca 
      ----     ----     ----     ---- 
15.) József Attila utca III.  
      ----     ----        ----         ---- 
16.) Pávai Vajna utca  
      ----      ----     ----     ---- 
 
2. díjövezet 
 
  9.)  Zöldségpiac  
      ----     100.-    200.-    ---- 
 
3. díjövezet 
 
10.) Sport utca  
      ----     ----     150.-   600.- 
         csak a vegyes piac, sportpálya  
         előtti  parkolók 
          
4. díjövezet 
 
17.) Gábor Á. u.–Szent. Erzsébet u. 
    ----     -----     -----       ---- 
18.) Bródy Sándor utca  
      ----     -----     -----       ---- 
19.) Szent Erzsébet u. – Bródy S. u.  
   ----     -----     -----       ---- 
 
III. Parkoló-bérletek, pótdíjak 
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 Parkoló-bérletek a város egész területére 
 
 7 napos      4.000.- Ft 
        10 napos      5.000.- Ft 
 1 hónapos                        12.000.- Ft 
 1 negyedéves                    30.000.- Ft 
 
 Pótdíjak 
 
 3 napon belüli befizetés esetén: 3.000.- Ft + 1 órának 
 megfelelő parkolási díj 
 3 napon túl, de 15 napon  
 belüli befizetés esetén:          : 6.000.- Ft + 1 órának 
 megfelelő parkolási díj 
 
 
A parkolási díjak az ÁFA-t minden esetben tartalmazzák.  

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítására) 
 
  94/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás módosított 
Társulási Megállapodását az előterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés belterületbe vonásról) 
 
  95/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszlón a Kösely Zrt. területén, magántulajdonban lévő 
12 db lakóingatlan és azok megközelítését szolgáló, valamint a 
Kösely Zrt. tulajdonában lévő magánút területét az alábbiak szerint 
belterületbe vonja: 
- 0639/3 hrsz alatti 2497 m2 területű külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7766 helyrajzi szám alatt 2497 m2 területű 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület művelési ág megnevezésű 
ingatlanként; 
- 0639/4 hrsz alatti 1442 m2 területű külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7767 helyrajzi szám alatt 1442 m2 területű 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület művelési ág megnevezésű 
ingatlanként; 
- 0639/5 hrsz alatti 1960 m2 területű külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7768 helyrajzi szám alatt 1960 m2 területű 
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kivett, lakóház, udvar gazdasági épület művelési ág megnevezésű 
ingatlanként; 
- 0639/6 hrsz alatti 2382 m2 területű külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7769 helyrajzi szám alatt 2382 m2 területű 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület művelési ág megnevezésű 
ingatlanként; 
- 0639/11 hrsz alatti 1568 m2 területű külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7771 helyrajzi szám alatt 1568 m2 területű 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület művelési ág megnevezésű 
ingatlanként; 
- 0639/12 hrsz alatti 1221 m2 területű külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7772 helyrajzi szám alatt 1221 m2 területű 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület művelési ág megnevezésű 
ingatlanként; 
- 0639/13 hrsz alatti 1264 m2 területű külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7773 helyrajzi szám alatt 1264 m2 területű 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület művelési ág megnevezésű 
ingatlanként; 
- 0639/14 hrsz alatti 1423 m2 területű külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7774 helyrajzi szám alatt 1423 m2 területű 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület művelési ág megnevezésű 
ingatlanként; 
- 0639/15 hrsz alatti 1372 m2 területű külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7775 helyrajzi szám alatt 1372 m2 területű 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület művelési ág megnevezésű 
ingatlanként; 
- 0639/16 hrsz alatti 1403 m2 területű külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7776 helyrajzi szám alatt 1403 m2 területű 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület művelési ág megnevezésű 
ingatlanként; 
- 0639/17 hrsz alatti 1418 m2 területű külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7777 helyrajzi szám alatt 1418 m2 területű 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület művelési ág megnevezésű 
ingatlanként; 
- 0639/18 hrsz alatti 1325 m2 területű külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7778 helyrajzi szám alatt 1325 m2 területű 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület művelési ág megnevezésű 
ingatlanként; 
- 0639/41 hrsz alatti 4646 m2 területű külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7770 helyrajzi szám alatt 4646 m2 területű 
kivett, út művelési ág megnevezésű ingatlanként; 
 
A város belterülete így 2 Ha 3921 m2 területtel nő, míg a 
külterületé ugyanennyivel csökken. 
 
Határidő: azonnal, legkésőbb a  II. fordulós szennyvíz pályázat 
benyújtásáig 
Felelős:    jegyző 
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(Előterjesztés a Mozgó Grill Kft. kérelméről) 
 
  96/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 5396 hrsz-ú beépítetlen terület  
megnevezésű, 1164 m2 nagyságú, jelenleg Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő ingatlan 10 m2 
nagyságú, a közterülettel határos területének bérbeadásához 
Csetneki Sándor (Mozgó-Grill Kft.) részére 10.000 Ft/hó/m2 vagyis 
100.000 Ft/hó áron  2009. 06. 01 - 2009. 08. 30.-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan.  
A vállalkozó a terület bal oldalán, az utcafronttól beljebb 
helyezkedhet el.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására.  
A bérleti szerződésben 30 napos felmondási időt kell 
meghatározni.  
 
Határidő: 2009. augusztus 30. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés Quad-pálya létesítésére) 
 
  97/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a hajdúszoboszlói 2667/26 hrsz-ú ingatlanból 
cca. 7500 m2 nagyságú terület bérbeadásához Pozsgay Ferenc 
részére Quad-pálya létesítése céljából az alábbi feltételek mellett: 
- Bérleti idő tartama egy év, melyen belül június 1. naptól 
szeptember 30. napig üzemelne a pálya, este 21 óráig. A további 
időszakban bérlő vállalja a pálya és környékének karbantartását. 
- Bérleti díj a június 1. naptól szeptember 30. napig terjedő 
időszakra 15.000,-Ft/hó. 
- Amennyiben jogszabály szükségessé teszi, a terület művelésből 
való kivonása költségeit bérlő fizeti meg. 
- Bérlő a területen környezetkárosító, maradandó beavatkozást, 
átalakítást nem végezhet. A pálya kialakítása során csak egy 
méter magasságot meg nem haladó földhalmot létesíthet. A 
zajterhelés a 75 dB-t nem haladhatja meg.  
- Az üzemeltetéshez az összes szakhatósági engedély 
beszerzése a bérlő feladata, csak megfelelő minősítéssel 
rendelkező járműveket használhat. 
- Bérlő a bérleti szerződés lejártakor köteles az eredeti állapotot 
helyreállítani. 
- Az ingatlanra való bejutás biztosításához szükséges kocsibejáró 
kialakítása a bérlő feladata. 
 



 11 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés, valamint a művelésből való kivonáshoz szükséges 
okiratok aláírásával. 
 
Határidő: 2009. június 1. 
Felelős:   jegyző 

 
 
(Előterjesztés a József Attila utca burkolat-felújításáról) 
 
  98/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülő 
Önkormányzati utak fejlesztése ÉAOP-2009-3.1.2/A pályázati 
kiírásra „Hajdúszoboszló, József Attila utca rekonstrukciója”  
címmel pályázatot nyújt be.   
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2007. évben elkészült tervdokumentáció 
felülvizsgálatát végeztesse el, majd a felújítás megvalósításához 
szükséges források biztosítása érdekében készítsen előterjesztést 
a képviselő-testület részére. A pályázat elkészítésére vonatkozóan 
bonyolítsa le a közbeszerzési ajánlatkérési eljárást. A pályázatírás 
tevékenység elvégzésére a 2009. évi városi költségvetés 
beruházási tábla pályázati céltartalék kerete nyújt fedezetet. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázatírásra vonatkozó 
vállalkozói szerződés aláírására.  
   
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2009. szeptember 30. 
Felelős:  jegyző 

 
 
(Előterjesztés a HÖF-CÉDE játszóterek felújítási pályázatról) 
 
  99/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt ÉARFT-
CÉDE2009 pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az alábbi 
címmel: 
1./ Hajdúszoboszló, Szilfákalja 16. szám alatti társasháznál 
található játszótér felújítása, átépítése 
 
A játszótér építés tervezett költségeit az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 

Cím Nettó 
költség 

ÁFA Összes 
költség 

Önerő Támogatás Pályázati 
díj 

Szilfákalja 8.749.850,- 1.749.970,- 10.673.260,- 3.735.641,- 6.937.619,- 173.440,- 
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16. sz. 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázathoz szükséges önerő mértékét a 2009. évi költségvetés 
Tartalékok felhasználása (5. sz. melléklet) tábla Beruházási 
céltartalék sorának terhére biztosítja.  
 
A képviselő-testület városi költségvetési rendelet Felhalmozások, 
felújítások célonként (3. sz. melléklet) táblázatban az alábbiak 
szerint szerepelteti a fejlesztés önerejét: 
 
Szilfákalja 16. sz. játszótér felújítása:                          3.735.641,-Ft    
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázatban szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a szükséges szerződések 
(támogatási-, vállalkozói szerződések) aláírására. 
 
Utasítja a jegyzőt a pályázat elkészítésére, határidőben történő 
benyújtására. 
Amennyiben ÁFA változás miatt változnak a pályázat 
költségtételei, úgy utasítja a jegyzőt, hogy annak megfelelően 
dolgozza át a pályázatot, azt követően a következő testületi ülésre 
adjon tájékoztatást a fejlesztések tényleges tervezett költségeiről. 
 
Határidő: pályázat benyújtására: 2009. június 02. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
 
(Előterjesztés a várható útfelújítási pályázati lehetőségekről 
(TEUT) ) 
 
  100/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az ÉARFT pályázat keretében meghirdetésre 
kerülő TEUT prioritásra az előkészületi munkálatok (tervezés) 
megkezdődjenek. Az alábbi utcák burkolat-felújítására vonatkozó 
pályázat elkészítést támogatják: 

1.) Tokay utca I.-II. szakasz (Tokay u. 18.sz. és a Libagát utca 
között) 
2.) Ádám utca (Hőgyes utca és a Csontos utca közötti 
szakasz) 
3.) Bocskai és Hőgyes utca (Kossuth utca és a Rákóczi utca 
között) 
4.) Törökdomb utca  
5.) Tölgyfa utca 
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A tervezési munkálatok elvégzésével a „LIBELLA ’84” Kkt-t (4200 
Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 97.) bízza meg, az alábbi díjtételek 
mellett: 

 

1.) Tokay utca                              : bruttó 280.000,-Ft 
2.) Ádám utca                              : bruttó 700.000,-Ft 
3.) Bocskai - Hőgyes utcák         : bruttó 260.000,-Ft 
4.) Törökdomb utca                    : bruttó 340.000,-Ft 
5.)  Tölgyfa utca                          : (terv rendelkezésre áll) 
 
A testület utasítja a jegyzőt, azonnal kezdje meg a pályázatok 
előkészítését, majd terjessze a képviselő-testület elé. A 
pályázatok benyújtását megelőzően a testület dönt a 
fejlesztésekhez szükséges sajáterő biztosításáról.  
 

Határidő: pályázati kiírásoknak megfelelően 
Felelős:   jegyző 

 
  101/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
által kiírt ÉARFT-TEUT-2009. pályázati felhívásra pályázatokat 
nyújt be az alábbi közutak burkolat-felújítására vonatkozóan.  

 

1.) Tokay utca I-II. szakasz (Tokay u. 18.sz. és a Libagát utca 
között) 

2.) Ádám utca (Hőgyes utca és a Csontos utca közötti szakasz) 

3.) Bocskai-Hőgyes utcák (Kossuth utca és a Rákóczi utca között) 

4.) Törökdomb utca  

5.) Tölgyfa utca 

 
A burkolat-felújítások tervezett költségeit az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
 

Megnevezé
s 

Tervezett 
elszámol
ható 
nettó 
költség 

20% 
ÁFA 

Összes 
tervezett 
bruttó 
elszámol
ható 
költség 

Önerő Igényelt 
támogatá
s 

Pályázati 
díj 
összege 

Nem 
elszámol
ható 
önerőt 
növelő 
bruttó 
költség 

Tokay utca    
I-II. 
szakasz 

14.739.7
16 

2.947.9
42 

17.911.55
2 

8.955.77
6 

8.955.77
6 

223.894 - 
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Ádám utca 15.332.4
09 

3.066.4
81 

18.631.78
7 

9.315.89
4 

9.315.89
4 

232.897 504.000 

Bocskai -
Hőgyes 
utcák 

6.913.09
7 

1.382.6
19 

8.400.725 4.200.36
3 

4.200.36
3 

105.009 192.000 

Törökdomb 
utca 

12.374.4
89 

2.474.8
97 

15.037.35
3 

7.518.67
7 

7.518.67
7 

187.967 - 

Tölgyfa 
utca 

13.731.7
60 

3070.35
2 

17.014.79
7 

8.507.39
9 

8.507.39
9 

212.685 - 

 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázatokhoz szükséges önerőt a 2009. évi városi költségvetés 
Felújítások, felhalmozások célonként (3.sz. melléklet) táblázat 
útszőnyegezés sorának terhére biztosítja és az alábbiak szerint 
szerepelteti: 
 
1.)Tokay utca I-II. szakasz               8.955.776,-Ft 
2.) Ádám utca                                   9.819.894,-Ft               
3.) Bocskai – Hőgyes utcák              4.392.363,-Ft 
4.) Törökdomb utca                          7.518.677,-Ft 
5.) Tölgyfa utca                                 8.507.399,-Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatban 
szükséges jognyilatkozatok megtételére, a pályázat aláírására, 
támogatás elnyerése esetén a szükséges szerződések ( 
támogatási, vállalkozói szerződések) aláírására. 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázat elkészítésére, 
határidőben történő benyújtására.  
Amennyiben ÁFA változás miatt változnak a pályázat 
költségtételei, úgy utasítja a jegyzőt, hogy annak megfelelően 
dolgozza át a pályázatot, azt követően a következő testületi ülésre 
adjon tájékoztatást a fejlesztések tényleges tervezett költségeiről. 
 

Határidő: pályázat benyújtására: 2009. június 02. 
Felelős:   polgármester 
                jegyző 

 
 
(Előterjesztés a Pálfi István TISZK alapító okiratának 
módosítására) 
 
  102/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 
(Pálfi István TISZK) alapító okirata 2009. június 1-től az 
alábbiakkal módosuljon:  
 
Tevékenységek 2009. december 31-éig érvényes besorolása: 
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Alapvető szakágazat:  841211 Oktatás igazgatása 
Alaptevékenysége:    805915 Oktatási célok és egyéb  
     feladatok 
     805410 Pedagógiai szakmai  
     szolgáltatás 
Kiegészítő tevékenység:  841192 Önkormányzatok, 
valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 
Típus szerinti besorolása: 
- A tevékenység jellege: Közszolgáltató (a 2008. évi CV. törvény 
16 § (1) bekezdés szerint) 
- Fajtája: Közintézmény ((a 2008. évi CV. törvény 16 § (1) 
bekezdés szerint) 
 
Határidő:  2009. június 1. 
Felelős:      jegyző 

 
 
(Előterjesztés pedagógus dolgozói létszám meghatározására) 
 
  103/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában a 
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel rendelkező 
pedagógusok számát 2009. szeptember 1-től 33 főben határozza 
meg. 
 
Határidő:   2009. június 12., illetve értelemszerűen  
Felelős:      jegyző 
         érintett intézmény vezetője 

 
 
(Előterjesztés a szennyvízcsatorna hálózat előkészítésének 
pénzügyi finanszírozására) 
 
  104/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2009. április 23-ai ülésén hozott 75/2009. (IV.23.) számú 
határozatának 4/a. és 4/b.  pontjait hatálytalanítja és az alábbi 
határozatokat hozza: 
 
1.) Az LTP futamidejét az üdülő területeken állandó lakásként 
használt ingatlanok vonatkozásában, 96 hónapban határozza 
meg. Ebben az esetben az önkormányzat és a lakos együttesen 
2.270Ft/hó havi díjat fizet, melyből a lakosságot kb. havi 870 Ft 
összeg terheli. 
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2.) Az üdülő területeken lévő üdülő tulajdonosok LTP 
futamidejét 96 hónapban határozza meg, mely alapján 1.146 F/hó 
díjat fizetnek meg. 
3.) A már korábban megépült szennyvízcsatorna hálózatokra 
utólag rákötendő ingatlan tulajdonosok vonatkozásában az LTP 
futamidejét 74 hónapban határozza meg, míg a lakos havi 
befizetése 1.320 Ft/hó.  
4.) A részletes tanulmányterv átdolgozásának költségére 1.800 
eFt + áfa összeget biztosít, melynek forrása a korábbi 
szennyvízcsatorna beruházás hitelszámláján keletkezett 
megtakarítás.  
 
5.) A Víziközmű Társulat szervezésével kapcsolatos 
feladatokra maximum 5.500 eFt + áfa összeget biztosít, melynek 
forrása a korábbi szennyvízcsatorna beruházás hitelszámláján 
keletkezett megtakarítás.  
6.) Amennyiben 2009. évben az LTP-s számlák megnyitására 
sor kerül, úgy ahhoz ingatlanonként 5.900 Ft egyszeri 
számlanyitási díjjal járul hozzá, melynek forrása a korábbi 
szennyvízcsatorna beruházás hitelszámláján keletkezett 
megtakarítás.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2008. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről) 
 
  105/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt összegzés szerint elfogadja az Önkormányzat 2008. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzést. 
Határidő:  2009. május 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Tájékoztató belterületi kerékpárút-hálózattal kapcsolatosan) 
 
  106/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
belterületi kerékpárút hálózattal kapcsolatos tájékoztatót 
tudomásul veszi azzal, hogy később készüljön előterjesztés a jövő 
évi pályázaton induláshoz szükséges döntések meghozatalához.  
 
Határidő: 2009. december 31.  
Felelős:   jegyző 
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(Tájékoztató csípőszúnyog elleni védekezésre nyert támogatásról) 
 
  107/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szúnyoggyérítésre nyert támogatásról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: 2009. október 30. 
Felelős:    jegyző 

 
 
(Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról) 
 
  108/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

  Felelős:   - 
 
 
(Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
  109/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 
Határidő: -  
Felelős: - 

 
 
(Előterjesztés uszoda tetejének helyreállításához pályázat 
benyújtására) 
 
  110/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2009. május 21-i ülésén úgy határozott, hogy az Észak-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által „helyi önkormányzatok vis 
maior támogatására” irányuló vis maior szabályozást a 2009. évre 
(jogcím) támogatásra kérelmet nyújt be. 
 
A káresemény megnevezése: a Városi Uszoda tetőborításának 
vihar miatti leszakadása, a beruházás megvalósulási helye 4200 
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Hajdúszoboszló, Böszörményi utca 35., hrsz: 2475/18 (pontos cím 
és helyrajzi szám(ok)). 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év % 

Saját forrás (önerő) Ft  

Biztosító kártérítése  9.612.000 Ft 30 

Egyéb forrás Ft  

Egyéb támogatás Ft  

Vis maior igény  22.428.000 Ft 70 

Források összesen 
32.040.000 Ft 100 

 
- -A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 

összköltsége 32.040.000Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 
nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.  

- A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a 
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész 
aláhúzandó) 
 

Biztosító Társaság 
megnevezése 

K&H Általános Biztosító Zrt. 

Biztosítási szerződés száma 10025281 

 

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget: igényelt / 
nem igényelt * (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 
* A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a 
károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 5 éven keresztüli fenntartását, 
valamint a helyreállítás befejezését követő 30 napon belül igazolja 
a biztosítási szerződés megkötését a Tanács felé. 
 
- Az önkormányzat más a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a 
feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész 
aláhúzandó). 
 
A testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetéséről 
szóló 3/2009. (II. 26.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
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Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Labdarúgó Sportegyesület 
kérelméről) 
 
  111/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonban lévő, Sport u. 5. szám alatti ingatlanon a 
Hajdúszoboszlói Sportegyesület a saját költségén kutat fúrasson.  
A pénzügyi forrás a 2009. évi költségvetésben, a Bocskai 
sportpálya fenntartási költségei sor terhére kerül biztosításra. 
A szükséges engedélyek beszerzése a kérelmező feladata. 
Az egyesület a kút helyének kijelölését, terveztetését, fúratását a 
hivatal illetékes szakembereivel egyeztetve végezhetik el. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2009. június 30. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés az extrém sportolók elhelyezésére) 
 
  112/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés határozati javaslatát nem fogadja el és megbízza 
kulturális és sport bizottságát, keressen megfelelő helyszínt az 
extrém sportolók végleges elhelyezésére és tegyen erre 
vonatkozó előterjesztést. Addig a pálya jelenlegi helyén működik 
tovább.  
 
Határidő: 2009. december 31.  
Felelős: jegyző, illetve bizottsági elnök  

 
 
(Előterjesztés a Transsylvania Kft egészségügyi, szolgáltató 
tevékenység végzésének változásáról) 
 
  113/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja 2009. október 31. napjáig, hogy a 
Transsylvania Kft. egészségügyi szolgáltató tevékenység 
végzését a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében  a területi 
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ellátási kötelezettséggel bíró 3. számú praxis betegeit helyettesítő 
orvossal, Dr. Szerző Ákossal (illetve szükség esetén Dr. Szerző 
Gyula fogszakorvossal) láttassa el. 
 
Határidő:  2009.  május 29. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés mezőgazdasági utak burkolatrekonstrukciós 
munkáira) 
 
  114/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
0336 és 0338 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű 
ingatlanokon lévő mezőgazdasági utakon a VIA-DUÓ 2003 
Mérnöki Szolgáltató Közkereseti Társaság által elkészített tervek 
alapján burkolatrekonstrukciós munkálatokat végezzenek és a 
forrás biztosítására pályázatot nyújtsanak be. 
A burkolat-felújítást kizárólag a közútkezelői hozzájárulásban 
foglaltak maradéktalan betartása mellett végezheti a kérelmező. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés Gábor Áron utca építés-előkészítő munkáinak 
végzésére) 
 
  115/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy a Gábor Áron utca rekonstrukciós 
munkáira elkülönített 20M Ft keretösszeg terhére 1M Ft építés-
előkészítő munkákra (profilozásra) június hónapban (a Pávai 
Vajna – Hotel Platán közötti szakaszon) felhasználásra kerüljön.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   jegyző  
        VgZrt vezérigazgatója  

 
 

   (Válasz Radácsi Gusztáv képviselő úr interpellációjával 
 kapcsolatosan) 
 

 116/2009. (V. 21.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el a jegyző Radácsi Gusztáv képviselő úrnak az 
Egészségügyi, Szociális Bizottság által a gyermekorvosi és 
védőnői szolgálat tárgyi feltételeinek ellenőrzésére létrehozott 
bizottságról kért tájékoztatással kapcsolatos interpellációjára adott 
válaszát, annak kivizsgálásával megbízza az önkormányzat 
egészségügyi, szociális bizottságát.  
 
Határidő: 2009. június 11.  
Felelős:   bizottsági elnök 

 
 

 

K.m.f. 
 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
 
Hajdúszoboszló, 2009. június 9.  
  
 
 Molnár Viktória leíró 

 


