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K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. 
június 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés TDM-pályázattal kapcsolatos előkészítő döntések 
meghozatalára)   
 
 120/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általa már korábban elhatározott Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment létrehozására irányuló pályázati projekt 
előkészítéseként a munkacsoport javaslatait elfogadja és létre 
kívánja hozni a  
 
„Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság”-ot, amelynek tulajdonosi összetétele és 
aránya: 
 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata    40% 
- Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt.   20% 
- Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete  20% 
- Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete 20% 
 
Továbbá:  
 A TDM Szervezet elhelyezésére vonatkozó javaslatot 
elfogadja.  
 A hajdúszoboszlói TDM Szervezet működéséhez 
kapcsolódó minősített többséget igénylő és garanciális elemek 
körét elfogadja.  
 A fenntartható működés és a pályázati feltételek 
biztosításához az éves 2010-től esedékes kiegészítő 12,0 millió 
Ft-os támogatási összeget, valamint a szükséges 
átcsoportosításokat támogatja. 
 A hajdúszoboszlói TDM Szervezet kiinduló 5,5 fős 
szervezeti létszámra vonatkozó javaslatot elfogadja.  
 Az önkormányzat vállalja a pályázatban előírt garanciális 
elemek érvényesítésének elfogadásával, hogy a Támogatási 
Szerződés megkötésétől számított 1 éven belül kötelezően és 
teljes körűen átadja a Tourinform iroda működési és fenntartási 
jogosítványait a TDM Szervezetnek. 
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Következő ülésén újabb, a pályázatbenyújtáshoz szükséges 
előterjesztést kér a munkacsoporttól. 
 
Határidő: 2009. július 2. 
Felelős:   munkacsoport vezető, illetve jegyző 

 
(Előterjesztés „Hagyományok, értékek, ízek Hajdúszoboszlón” 
koncepció előzetes elfogadására) 
 
 121/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Hagyományok, értékek, ízek Hajdúszoboszlón” programközpontú 
turisztikai fejlesztési koncepciót előzetes munkaanyagként 
elfogadja, azzal, hogy kéri részletesebb kidolgozását (ideértve az 
anyagban jelzett pályázati projektvázlatokat is), amelyben történő 
közreműködésre felkéri a város e tárgyban kompetens civil- és 
szakmai szervezeteit, szaktekintélyeit.  
 
Határidő: alternatíva szerint, illetve október 31.   
Felelős:   jegyző  

 
(Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola magasabb 
vezetőjének megbízásáról) 
 
 122/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) e, pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a Bárdos Lajos Általános Iskola magasabb vezető 
teendőinek ellátásával 2009. augusztus 1-től,  2014.  július 31-ig 
Tömöri Ilonát bízza meg. 
  
Megbízása esetén 
 
Tömöri Ilona alapbérét:   161.608, -Ft-ban, 
további szakképzettségért járó illetménynövekedését:  
      8.080,  -Ft-ban, 
magasabb vezetői pótlékát:  54.000, -Ft-ban 
állapítja meg.  
 
Határidő: 2009. július 10. 
Felelős: jegyző  

 
 
(Előterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény magasabb vezetőjének megbízásáról) 
 
 123/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) e, pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény magasabb vezető teendőinek ellátásával 2009. 
augusztus 1-től,  2014.  július 31-ig Hellné Kádár Editet bízza meg. 
  
Megbízása esetén 
 
Hellné Kádár Edit alapbérét:   110.000, -Ft-ban, 
magasabb vezetői pótlékát:     50.000,   -Ft-ban 
állapítja meg. 
  
Határidő: 2009. július 10. 
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés magasabb vezetői álláshely meghirdetéséről a Szép 
Ernő Középiskolai Kollégiumban) 
 
 124/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (2) 
bek., valamint a Közoktatásról szóló LXXIX. tv. 18.§ (8) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, pályázatot ír ki a Szép 
Ernő Középiskolai Kollégium magasabb vezetői állására. 
A pályázati eljárás lezárultáig a 138/1992. (X.8.) Korm. r. 5. § 16. 
bek. alapján- az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott helyettesítés rendben foglaltak 
szerint- a vezető-helyettes Katzirzné Tóth Andrea látja el 
magasabb vezetői feladatokat. 
 
Határidő:  2009. július 31. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés belterületbe vonásról) 
 
 125/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
hozzájárulását adja, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 
7642/128 hrsz-ú, valamint a magántulajdonú 0220/13 és 0220/5 
hrsz-ú területekből kialakítandó út belterületbe vonása 
megtörténjen. Az elkészített vázrajzokat és terület-kimutatásokat 
ismételten a képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
 
Határidő:  2009. november 30. 
Felelős:  jegyző, főépítész 

 
(Előterjesztés a vénszőlőskerti tulajdonosok kérelméről) 
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 126/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
lakossági fórum összehívását kezdeményezi a vénszőlőskerti 
ingatlanok tulajdonosai részére a településrendezési tervek 
Vénszőlőskertet érintő felülvizsgálatához.  
 
Határidő:  2009. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, főépítész 

 
 
(Előterjesztés önkormányzati bérlakás átminősítésére) 
 
 127/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Egészségügyi, Szociális Bizottság javaslatára a Hajdúszoboszló 
Isonzó u. 9 IV/14 sz. alatti önkormányzati szociális bérlakást 
szolgálati lakássá minősíti. 
Felkéri a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot, hogy a módosítást a nyilvántartásában 
vezesse át. 
 
Határidő: 2009. 06. 30. 
Felelős:   VgZrt. vezérigazgató 

 
(Előterjesztés ingatlancseréről) 
 
 128/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő, Damjanich u. 14-4. szám alatti 3096 hrsz-ú 
ingatlan értékarányos cseréjéhez a Kösely Mezőgazdasági Zrt. 
tulajdonában lévő, Gábor Áron u. 10. szám alatti 2484/1 hrsz-ú 
ingatlanra. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2009. július 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés kerékpárút önkormányzati tulajdonba vételére) 
 
 129/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszló város külterületén a 
Tesco és Aldi bevásárlóközpontok megvalósulásában a Tesco 
oldalában megépítésre került új kerékpárút (hrsz:0256/2, 5805/2), 
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térítésmentesen Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonába kerüljön az alábbi feltételek mellett: 
- Az átadással kapcsolatosan a háromoldalú megállapodást, 
a tulajdonviszonyok rendezésének lebonyolítását Tesco Global 
Áruházak Zrt. végzi el. 
- Az átadást követően a Tesco Global Áruházak Zrt.-t illetve 
megszűnése esetén jogutódját terheli a kerékpárút fenntartásának 
és üzemeltetésének költségei, melyről az érintett felek 
üzemeltetési szerződést hoznak létre. 
 
A képviselő-testület felkéri a Városfejlesztési és Műszaki Irodát az 
üzemeltetési szerződés előkészítésére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Árpád uszoda tetőborításának felújítására) 
 
 130/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az Árpád Uszoda teljes tetőszerkezetének 
felújításához. A kivitelezés 130 millió forint összegű költségének 
50 %-a a HUNGAROSPA ZRT-t terheli, a fennmaradó 50 %-ot az 
önkormányzat biztosítja a hitelkeret terhére, alaptőke emelésként. 
A biztosító által fizetendő részt az önkormányzati részbe bele kell 
érteni, az az önkormányzat bevétele. A felújítást a Hungarospa 
Zrt. bonyolítja le.  
 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Közgazdasági Szakközépiskola kérelméről) 
 
 131/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 1555 hrsz-ú ingatlanon 
található Közgazdasági Szakközépiskola épülete bővítésre 
kerüljön.  A bővítéshez szükséges pénzügyi fedezetet a 
Közgazdasági Szakközépiskola saját forrásból biztosítja a 
vállalkozások fejlesztési célú támogatásaiból.  
A szükséges közbeszerzési eljárásokat az intézmény folytatja le.  
 
Határidő: 2009. július 31. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés adásvételi szerződés felbontására) 
 
 132/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Kálvin tér 5. szám alatti, 2288 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozóan, 2009. április 27-én, a Brooks Invest Kft.-vel kötött 
adásvételi szerződést azonnali hatállyal felbontja, tekintettel arra, 
hogy a vevő többszöri felszólítás ellenére sem teljesítette a 
szerződésben vállalt fizetési kötelezettségeit. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Bocskai Mozi helyiségbérleti szerződés 
felmondásából eredő fizetési kötelezettségre vonatkozóan) 
 
  133/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Város Bíróság 4.G.40.008/2009/3. számú 
ítéletének megfelelően a hitelkeret terhére engedélyezi a Flying 
Wish Bt. (4150. Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 46.) részére kifizetni 
az alábbi követeléseket: 
 
A moziban visszamaradó ingó dolgok ellenértékeként:                    
               1.800.000.-Ft, 
használati díj címén 2008. szeptember 1-től 2009. április 30-ig        
         384.000.-Ft, 
továbbá a kifizetés napjáig  48.000.-Ft/hó, mely június 15.napjáig 
számolva 1,5hónap, összesen                                        72.000.-Ft, 
ügyvédi munkadíj címén                                                  90.000.-Ft.  
 
                     ÖSSZESEN:                                        2.346.000.-Ft       
              
A követelések a 20 %-os Áfá-t is tartalmazzák.  
 
Határidő: 2009. június 15. 
Felelős: jegyző   

 
(Előterjesztés a Gönczy Pál Általános Iskola alapító okiratának 
módosításáról) 
 
  134/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Gönczy Pál 
Általános Iskola alapító okiratát az alábbi módosítással 
kiegészítve:  
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A költségvetési szerv 
Neve: Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 
 
Határidő:  2009. július 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Pálfi István TISZK alapító okiratának 
módosítására) 
 
  135/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 
(Pálfi István TISZK) alapító okirata 2009. július 1-től az alábbiakkal 
módosuljon:  
 
Szakágazat szerinti  841211 Oktatás igazgatása 
besorolása:  
 
Alaptevékenysége  805915 Oktatási célok és egyéb 
feladatok 
(2009. december 31-éig)    
 
Kiegészítő tevékenysége: 751958 Önkormányzatok, valamint 
többcélú  (2009. december 31-éig) kistérségi társulások 
elszámolásai  
 
Alaptevékenysége  856000 Oktatást kiegészítő tevékenységek  
(2010. január 1-jétől)  komplex támogatása 
856091 Szakképzési és felnőttképzési támogatások 
856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez kapcsolódó szakmai 
szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatatása és 
szabályozása 
841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések  
 
Határidő:  2009. július 1. 
Felelős:      jegyző 

 
(Előterjesztés eszközbeszerzésre biztosított költségvetési 
támogatás felosztására) 
 
 136/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltaknak megfelelően, az Oktatási Bizottság 
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javaslatára, az intézményvezetők véleményének 
figyelembevételével hagyja jóvá az oktatási-nevelési intézmények 
részére az eszközbeszerzésre fordítható támogatás összegét, az 
előterjesztés szerint.  
 
Határidő:  2009. július 11., illetve értelemszerű 
Felelős:      jegyző 

 
(Előterjesztés komplex helyzetelemzési feladatok ellátására) 
 
 137/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a MIOK Pedagógiai Intézet képviselőjét, Répás Ildikó 
igazgatót, a TÁMOP-3.1.4/08/2. azonosító számú a „Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben” 
című pályázat szakmai előkészítése keretében a Komplex 
intézményi szaktanácsadás elvégzésével Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata által fenntartott hat feladat-ellátási helyen: 
 
1. Aranykapu óvoda Hajdúszoboszló, Arany János u. 8. 
2. Egyesített Óvodai Intézmény Liget Óvoda Hajdúszoboszló, 
Hőforrás u. 145. 
3. Gönczy Pál Általános Iskola Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. 
sz. 
4. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Hajdúszoboszló, 
Hőforrás u. 143. sz. 
5. Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, 
Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 2-4. sz. 
6. Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44. sz. 
 
A fenti feladat elvégzése ellenértékeként bruttó 2.340.000.-Ft 
megbízási díj kifizetését engedélyezi. 
 
Határidő:  2009. július 11., illetve értelemszerű 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000.(IV.20.) sz. rendelet 
módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

 11/2009. (VI.11.) Ör. sz. rendelete 
a vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

5/2000. (IV.20.) Ör. sz. rendelet módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
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bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vagyonáról és 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (IV.20.) Ör. sz. 
rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
Az Ör. 1. sz. melléklete a jelen rendelet 1. sz. mellékletében 
foglaltak szerint változik. 
 

2. § 
 
Az Ör. 2. sz. melléklete a jelen rendelet 2. sz. mellékletében 
foglaltak szerint változik. 
 

Záró rendelkezések 
 

3. § 
 
Jelen rendelet 2009. június 15-én lép hatályba. 
 
 

1. számú melléklet 
 

A forgalomképtelen vagyontárgyak közé bekerül: 
 
- 2485 hrsz (beépítetlen terület) Gábor Áron u. 12. 
- 2486 hrsz (beépítetlen terület) Gábor Áron u. 14. 
- 2490 hrsz (beépítetlen terület) Gábor Áron u. 20. 
- 0345/84 hrsz (kerékpárút) Kabai útfél 
- 2307/7 hrsz (közpark) Halasi Fekete Péter tér 
- 2307/8 hrsz (közterület) Halasi Fekete Péter tér 
- 230710 hrsz (út és parkoló) Halasi Fekete Péter tér 
- 2307/11 hrsz (közterület) Halasi Fekete Péter tér 
- 2307/12 hrsz (közterület) Halasi Fekete Péter tér 
- 2307/13 hrsz (közkert) Halasi Fekete Péter tér 
- 0347/2 hrsz (magánút) Kabai útfél 
- 0347/3 hrsz (közút) Kabai útfél 
 
A forgalomképtelen vagyontárgyak közül kikerül: 
 
- 5725/2 hrsz (közterület) Arany János utca 
- 43/5 hrsz (beépítetlen terület) Surányi János utca 
- 2388/3 hrsz (közterület) Major utca 
 

2. számú melléklet 
 

A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közé bekerül: 
 
- 2307/9 hrsz (Művelődési Ház és park) Szilfákalja u. 2. 
- 0347/1 hrsz (lőtér) Kabai útfél 
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A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közük kikerül: 
 
- 3343 hrsz (kollégium és kereskedelmi szálláshely) Szép Ernő 
utca 
- 3342 hrsz (táborhely) Szép Ernő utca 
- 2307/6 hrsz (Művelődési Ház) Szilfákalja u. 2. 
- 0347 hrsz (lőtér) Kabai útfél 

 
(Előterjesztés az Európai Mobilitási Héttel kapcsolatosan) 
 
  138/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az Európai Mobilitási Hét által megfogalmazott célokat, 
a programban meghatározottak közül az Európai Autómentes Nap 
helyi megszervezését vállalja, felhatalmazza a polgármestert az 
Európai Mobilitási Hét 2009. évi Kartájának aláírására. 
 
Határidő: 2009. szeptember 22. 
Felelős: jegyző 

 
(Jelentés az önkormányzat pályázati tevékenységéről, a további 
feladatokról) 
 
  139/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat pályázati tevékenységéről adott jelentést elfogadja. 
A meghatározott feladatokkal egyetért, azok teljesítését 
szükségesnek tartja, amelyről a 2007-2010-es önkormányzati 
ciklus gazdasági programjának teljesítéséről szóló 
előterjesztésben kér majd jelentést. 
 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
Felelős:    jegyző 

 
(Tájékoztató ÉARFT-TEUT-2009. pályázat fejlesztési költségeiről) 
 
 140/2009. (VI. 11.) képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
101/2009. (V.21.) sz. KT határozatában megjelölt, a fejlesztések 
költségigényét és az önkormányzat által biztosítandó önerő 
mértékét – a határozat többi része változatlanul hagyása mellett - 
az alábbiak szerint módosítja:  

 

Megnevezé
s 

Tervezett 
elszámol

25% 
ÁFA 

Összes 
tervezett 

Önerő Igényelt 
támogatá

Pályázati 
díj 

Nem 
elszámol
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ható 
nettó 
költség 

vissza 
nem 
igényel
hető 

bruttó 
elszámol
ható 
költség 

s összege ható 
önerőt 
növelő 
bruttó 
költség 

Tokay utca    
I-II. 
szakasz 

14.739.7
16 

3.673.2
61 

18.646.05
3 

9.323.02
7 

9.323.02
7 

233.076 - 

Ádám utca 15.332.4
09 

3.803.9
35 

19.378.57
6 

9.689.28
8 

9.689.28
8 

242.232 525.000 

Bocskai -
Hőgyes 
utcák 

6.913.09
7 

1.717.4
40 

8.739.784 4.369.89
2 

4.369.89
2 

109.247 200.000 

Törökdomb 
utca 

12.374.4
89 

3.079.4
55 

15.649.56
4 

7.824.78
2 

7.824.78
2 

195.620 - 

Tölgyfa 
utca 

13.731.7
60 

3.432.9
40 

17.381.97
5 

8.690.98
8 

8.690.98
8 

217.275 - 

 
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                                                  9.323.027,-Ft 
2.) Ádám utca                                                                    10.214.288,-Ft               
3.) Bocskai – Hőgyes utcák                                                 4.569.892,-Ft 
4.) Törökdomb utca                                                              7.824.782,-Ft 
5.) Tölgyfa utca                                                                    8.690.988,-Ft 
 
Határidő: pályázat benyújtására: 2009. június 19. 
Felelős:   polgármester 
                jegyző 

 
(Tájékoztató ÉARFT-CÉDE-2009. pályázat fejlesztési költségeiről) 
 

 

 141/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
99/2009. (V.21.) sz. KT határozatában megjelölt, fejlesztés 
költségigényét és az önkormányzat által biztosítandó önerő 
mértékét – a határozat többi része változatlanul hagyása mellett - 
az alábbiak szerint módosítja:  

 

Cím Nettó 
költség 

ÁFA Összes 
költség 

Önerő Támogatás Pályázati 
díj 

Szilfákalja 
16. sz. 

8.749.850,- 2.187.463,- 11.117.979,- 3.891.293,- 7.226.686,- 180.666,- 
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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:                          3.891.293,-Ft    
 
Határidő: pályázat benyújtására: 2009. június 19. 

  Felelős:   polgármester, jegyző 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

    12/2009. (VI.11.) Ör. sz. rendelete 
az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 

 3/2009. (II.26.) Ör. sz rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja az önkormányzat 2009. évi 
költségvetéséről szóló 3/2009. (II.26.) Ör. sz. rendelet 
(továbbiakban: Ör.) módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 

Az Ör. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 
melléklete lép 
 
 

2. § 
 

Az Ör. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú 
melléklete lép. 

 
Záró rendelkezés 

 
3. § 

 
Jelen rendelet 2009. június 11-én lép hatályba. 

 
(Előterjesztés a 2009. évi helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igényléséről) 
 
  142/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2004. december hónapban 
létrejött Közszolgáltatási szerződés keretében, pályázati eljárás 
lefolytatása nélkül bízta meg a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű 
Részvénytársaságot Hajdúszoboszló város közigazgatási határán 
belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás 
kizárólagos joggal történő ellátására.   
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság részére a 
helyi közlekedés működtetéséhez 2008. évben összesen bruttó 
7.213.344,-Ft összegű (4.072.344,-Ft üzemviteli támogatás, 
3.141.000,-Ft működési támogatás), saját forrásból származó 
vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújtott. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a közszolgáltató 2008. 
évben január 1-től december 31-ig az önkormányzat területén a 
menetrend szerinti helyi személyszállítást folyamatosan 
fenntartotta, a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően végezte. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilatkozza, hogy 2009. évben január 1-től december 31-ig 
Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi 
személyszállítást folyamatosan fenntartja.   
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   polgármester  
               jegyző 

 
(Előterjesztés a Szilfákalja kerékpárútjának felújítási munkáihoz) 
 
 143/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szilfákalja aszfaltos kerékpárút-
járda az egészségház és Szabadság Szálló (Anditta Virágbolt) 
közötti szakasza az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
felújításra kerüljön, azaz új aszfaltburkolatot kapjon.  
A felújítási munkák elvégzéséhez szükséges többlet pénzügyi 
fedezetet, 3.000 eFt-ot a képviselő-testület a hitelkeret terhére 
biztosítja.  
A munkálatok elvégzésével a VgZrt-t, míg annak ellenőrzésével a 
hivatal főmérnökségét bízza meg.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   jegyző, VgZrt vezérigazgató 

 
(Előterjesztés az állattartás feltételeit szabályozó 18/2003. (X. 16.) 
sz. önkormányzati rendelet módosításáról) 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
    13/2009. (VI.11.) Ör. sz. rendelete 

a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 
16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 16.) 
számú rendeletének (továbbiakban R.) 31. §-ának (4) bekezdését 
hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi szabályozás lép:  
 

„30. § 
 

(4) A területek a határoló utcák tengelyében húzódnak.” 
 

Záró rendelkezés 
 

Jelen rendelet 2009. június 15 napjával lép hatályba, de 
rendelkezéseit 2009. március 1. napjától visszamenőlegesen kell 
alkalmazni. 

 
(Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
 144/2009. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 
Határidő: -  
Felelős: - 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
 
Hajdúszoboszló, 2009. június 22.  
 
  
 
 Molnár Viktória leíró 

 


