
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
 Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: TI-170/2009.   
 

K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. 
július 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés a 2008. évben végzett menetrendszerinti helyi 
személyszállítás tapasztalatairól) 
 
 145/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság 
Hajdúszoboszló város területén 2008. évben végzett menetrend 
szerinti helyi személyszállítás főbb tapasztalatairól készített 
beszámolójában foglaltakat tudomásul veszi. 

Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés geotermikus hőerőmű létesítésével kapcsolatban) 
 
 146/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a város közigazgatási területén, illetve annak 
környezetében geotermikus erőmű létesüljön. Az erőmű 
üzemeltetésére a PannErgy Polifin Kft-vel közös céget hoz létre, a 
mellékelt „Együttműködési Megállapodás” szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatójával, szakértők bevonásával a 
következő ülésre a gazdasági, jogi kockázatok kezelésére 
vonatkozóan tegyen előterjesztést.  
 
Határidő: 2009. szeptember 15.  
Felelős:   jegyző,  
      Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója  

 
 
(Előterjesztés TDM-pályázattal kapcsolatos további előkészítő 
döntések meghozatalára)   
 
 147/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általa már korábban elhatározott Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment létrehozására irányuló pályázati projekt 
előkészítéseként a munkacsoport szakmai javaslatait elfogadja és 
dönt: 
 
 „Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság” Taggyűlésének tulajdonosi 
delegáltjainak, a TDM Szervezet Felügyelő Bizottsági tagok 
köréről és a törzstőke nagyságáról. Ennek értelmében: 
o A Nonprofit Közhasznú Kft. legfőbb döntéshozó 
szervezetében a Taggyűlésben a négy tulajdonost a következők 
képviseljék:  
o Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármestere, 
célszerűen állandó képviselettel megbízást adhat más Képviselő 
Testületi tagnak. (a vonatkozó törvény alapján) 
o Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatója  
o Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnöke  
o Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesület elnöke 
Állandó Tanácskozási jogú tagja a taggyűlésnek a Felügyelő 
Bizottság elnöke. 
o a Felügyelő Bizottsági tagok száma összesen 4 fő, melybe 
minden további tulajdonos 1-1 tagot delegál. Az FB tagok 
feladatukat kezdetben, társadalmi munkában látják el. Egyéb 
garanciális elemként az FB elnöke önkormányzati delegált, a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Idegenforgalmi Bizottság 
elnöke. 
o a hajdúszoboszlói TDM szervezet, azaz a Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
törzstőkéjének a nagysága 500 ezer Ft. Ez a tulajdonosi 
összetétel arányában oszlik mag a tulajdonosok között. Az ehhez 
szükséges forrást az önkormányzat biztosítja. 
 

 Tulajdonosi 

arányok - % 

Törzstőke 

nagysága 

Tulajdonosi 

képviselő 

FB delegált 

Hajdúszoboszló 

Város 

Önkormányzata 

40 200 ezer Ft Polgármester, 
célszerűen 

állandó 

képviselettel 

megbízást adhat 

más Képviselő 

Testületi tagnak 

FB elnök:  
a Hajdúszoboszló 

Város 

Önkormányzata 

Idegenforgalmi 

Bizottság elnöke 

Hungarospa 

Hajdúszoboszlói Zrt. 

20 100 ezer Ft vezérigazgató FB tag:  

Gazdasági igazgató 

Hajdúszoboszlói 

Vendéglátók 

Egyesülete 

20 100 ezer Ft elnök FB tag: 

a Hajdúszoboszlói 

Vendéglátók 

Egyesületének 

delegáltja 

Hajdúszoboszlói 

Fizetővendéglátók 

Egyesülete 

20 100 ezer Ft elnök FB tag: 

a Hajdúszoboszlói 

Fizetővendéglátók 
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Egyesületének 

delegáltja 

 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a hajdúszoboszlói turizmus jövőbeni intézményi 
versenyképességének biztosítása és támogatása érdekében a 
pályázathoz szükséges 15%-os önrészt, azaz összesen 11,740 
millió forintot biztosítja. A pályázathoz szükséges önrész fedezete 
önkormányzati hitel, és ennek rendelkezésre állásáról az 
önkormányzat nyilatkozik. 
 
Továbbá dönt és Képviselő Testületi határozatot hoz, hogy:  
 

 A hajdúszoboszlói TDM szervezet, azaz a Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
megalakulására a pályázat előkészítését és benyújtását követően 
2010. januárjában kerüljön sor. Így a pályázatot, mint vezető 
partner az önkormányzat nyújtja be, pozitív támogatói döntés 
esetén a Támogatói Szerződés megkötésére a már megalakult és 
felállt Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-vel kerülhet sor. 
 
 A hajdúszoboszlói TDM menedzser, azaz az ügyvezető 
igazgató végleges személyének kiválasztása a pályázatban 
meghatározott feltételek érvényesítésével nyílt pályázati úton kerül 
sor. Az ehhez szükséges előterjesztést és pályázati felhívást a 
TDM EMCS a szeptemberi első Képviselő Testületi ülésre 
előkészíti és előterjeszti.  
 
 Az ÉAOP/2008/2.1.3., a Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment Szervezetek támogatására vonatkozó pályázat 
esetén a projektmenedzseri feladatokat újabb döntésig Német 
Enikő önkormányzati pályázat-kezelő látja el. 
 
 A pályázatban előírt feltételek teljesítése érdekében a már 
megalakult Hajdúszoboszlói Turisztikai (Nonprofit Közhasznú) Kft. 
és az önkormányzat között egy Közép-távú Együttműködési 
Megállapodás (KEM) megkötésére kerül sor, mely a pályázatban 
előírt kötelező elemeket és az ezek teljesítésére vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat tartalmazza. 
 
 A pályázat benyújtásához szükséges hozzájárulások (pl. 
tulajdonosi, bérbeadói), nyilatkozatok, egyéb mellékletek 
előkészítését támogatják és az ehhez szükséges önkormányzati 
és egyéb erőforrásokat, információkat időben biztosítják, melynek 
végrehajtásáról a tulajdonosok képviselői és a jegyző 
gondoskodnak. 
 
 A pályázat szakmai fejlesztési tartalmának a végleges 
meghatározása érdekében a Képviselő Testület a TDM EMCS-t 
felkéri, hogy a szükséges előkészítő lépéseket és egyeztetéseket 
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folytassa le, a szükséges szakmai döntéseket hozza meg, s a 
tervezett szakmai tartalom véglegesítéséhez szükséges szakmai 
társadalmasítási lépéseket végezze el, továbbá a pályázat 
benyújtásához szükséges lépéseket koordinálja és felügyelje.  
 
Következő ülésén a pályázatbenyújtása érdekében elvégzett 
lépésekről kér tájékoztatást a munkacsoporttól. 
 
Határidő: 2009. szeptemberi ülés 
Felelős:   munkacsoport vezető, illetve jegyző 

 
(Előterjesztés a Nagyhegyes – Hajdúszoboszló térségi összekötő 
kerékpárút megvalósításával kapcsolatosan) 
 
 148/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Nagyhegyes Község Önkormányzatával közösen a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett ÉAOP 2009-3.1.3/A  
kerékpárút-forgalmi hálózat fejlesztése alapra pályázatot nyújtson 
be.  
A fejlesztés előzetes költségvetését az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 

 

megnevezés tétel nettó 25% áfa bruttó %-os 

arán

y 

Előkészítés 

(max 3%) 

közbeszerzés 500.000 125.000 625.000 0,18 

Területszerzé

s 

(max 2%)  

kisajátítás 7.000.000 0 7.000.000 1,97 

Építés  kivitelezés 273.480.88

8 

68.370.22

2 

341.851.11

0 

96,34 

Szolgáltatáso

k 

igénybevétele 

(max 3%) 

  

4.300.000 

 

1.075.000 

 

5.375.000 

 

1,51 

 műszaki 

ellenőr 

 

2.000.000 

 

500.000 

 

2.500.000 

 

 

 tájékoztatás, 

nyilvánosság 

 

1.300.000 

 

325.000 

 

1.625.000 

 

 könyvvizsgála

t  

1.000.000 250.000 1,250.000  

Összesen  285.288.88 69.570.22 354.851.11 100 
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8 2 0 

 

 

saját forrás  támogatás összesen 

54.851.110 300.000.000 354.851.110 

15,457 % 84,543 % 100 % 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
igényét fejezi ki az önerő mértékének további csökkentésére, ezért 
utasítja a jegyzőt ennek érdekében további források felkutatására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a pályázat megvalósításához szükséges 
önerő a két önkormányzat közigazgatási területe érintettségének - 
nyomvonalhossz - megfelelő mértékben legyen megosztva az 
alábbiak szerint:   

 

megnevezés összesen Nagyhegyes Hajdúszoboszló 

Nyomvonal hossza 7,9 km 3,2 km 4,7 km 

Önerő mértéke 54.851.110,-Ft 22.218.171,-Ft 32.632.939,-Ft 

 

A képviselő-testület Hajdúszoboszló Város Önkormányzatára eső 
önerőt – 32.632.939,-Ft – a város 2009. évi költségvetésében hitel 
felvételével biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kéri, hogy a közös pályázat megvalósításával kapcsolatos jogokat 
és kötelezettségeket a két önkormányzat a képviselő-testület által 
is jóváhagyott együttműködési megállapodás keretében rögzítse.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   polgármester 

                        jegyző 
 
(Előterjesztés a termál kutak kísérőgáz hasznosításra vonatkozó 
szerződés aláírására) 
 
 149/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
vezérigazgatóját, hogy az Enviroinvest Kft-vel megkötendő, a 
termálkutak kísérőgáz hasznosítása alapján számított kibocsátás 
csökkentési egység (ERU) értékesítésére vonatkozó szerződést 
aláírja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Hungarospa Zrt. vezérigazgatója  
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(Előterjesztés a városi közvilágítással kapcsolatosan) 
 
 150/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
városi közvilágítás 2009. évre vonatkozó üzemeltetési költségét 
109.088.666,-Ft összegben állapítja meg veszteségtérítés nélkül - 
az előterjesztésben szereplő tételek figyelembe vételével. A 
hiányzó forrás - bruttó 6.088.666,-Ft -  fedezete hitel. 
 
A Mezei-Vill. Kft. saját beruházásában 2005 évben megvalósított 
közvilágítási hálózat rekonstrukcióhoz igénybe vett, devizaalapú 
hitel árfolyam változásából adódó veszteségek  50%-t  - 
hivatkozva a képviselő-testület által jóváhagyott, 2004. január 
hóban aláírt „Közvilágítás feladatátvállalási szerződés” a 
díjszámítás módja és feltételei című 5.sz. mellékletében 
foglaltakra -  az önkormányzat 2009. évben átvállalja.  A 
többletköltségek fedezetére bruttó 3 Mft összegű keretet biztosít 
hitelből, melyből a kifizetések utólagosan, szigorú elszámolással 
történhetnek.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, 2009.december 31. 
Felelős  : polgármester 
                jegyző 

 
(Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának 
módosítására) 
 
 151/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Egyesített Óvodai 
Intézmény alapító okiratát a következő módosítással: 
 
Az „Alaptevékenysége „bekezdés az alábbiakkal egészül ki: 
Óvodai fejlesztő program (IPR) szervezése, a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének és 
felzárkóztatásának biztosítására. 
 
Határidő:  2009. július 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Pálfi István TISZK alapító okiratának és társulási 
megállapodásának módosítására) 
 152/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
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1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja, hogy a Pálfi István Szakképzés-szervezési 
Társulás alapító okirata az előterjesztésben megfogalmazottak 
alapján az alábbiak szerint módosuljon: 

 
Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladat 

Szakképzési közszolgáltatás 
 

 
 
Kiegészítő 
tevékenysége 
(2009. december 31-
éig): 

 
751922  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

 
Irányító szerv neve, 
székhelye: 

a Pálfi István TISZK Társulási Tanácsa 
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. 

 
Működési területe: Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe 
 
A költségvetési 
szervnek a 
költségvetési szervek 
jogállásáról szóló 
törvény szerinti 
besorolása: 

Szakképzési közszolgáltatást végző önállóan működő, a 
költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés 
szempontjából részjogkörű közintézmény  
 
Gazdálkodási feladatait Püspökladány Város Gazdasági 
Ellátó Szervezete végzi (4150 Püspökladány, Petőfi u. 
40.) 

 
Vezetőjének kinevezési, 
megbízási, választási 
rendje: 

A Társulási Tanács tagjai maguk közül minősített 
többséggel  egy évre választják meg az elnököt. 
Az elnök személye évente rotációs sorrendben egy év 
elteltével változik. 

 
Foglalkoztatottakra 
vonatkozó 
foglalkoztatási 
jogviszony:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján  

 
Feladatellátást szolgáló 
vagyon: 

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló, a feladatellátást szolgáló iroda 
helyiségek Hajdúszoboszló 6005. hrsz. szerinti ingatlan 
területén;  
 
ingó vagyontárgyak, immateriális javak a mindenkori 
vagyonleltár szerint. 

 
 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 
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Társulási megállapodása az előterjesztésben megfogalmazottak 
alapján az alábbiak szerint módosuljon: 
 
Név:   Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás  
 
Rövid név:     Pálfi István TISZK 
 
Székhely:      4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. 
 
A Társulás jogállása: 
 
A Társulás jogi személy. A Társulás a szakképzés körében 
közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet. A 
társulás szakképzési közszolgáltatást végző önállóan működő, a 
költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából 
részjogkörű közintézmény. Az alapító okirat elfogadásához a 
társulásban résztvevő Képviselő-testületek minősített többséggel 
történő elfogadása szükséges. A társulás irányító szerve: a Pálfi 
István TISZK Társulási Tanácsa. A társulásnak a Társulási 
Tanács által elfogadott költségvetése és zárszámadása 
Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe 
épül be.  
A IV. 1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre rész i. pontja a 
következők szerint módosul: 
i./ megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés   
végrehajtásáról szóló beszámolót; amely Püspökladány Város 
Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletébe épül 
be.  
A V. A Társulási Tanács vagyona  rész 3. pontja a következők 
szerint módosul: 

3. A Társulás önállóan működő költségvetési szerv, önálló 

bankszámlával rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezési jog 

a Társulási Tanács elnökét illeti meg.  

Határidő:  2009. július 2. 
Felelős:      jegyző 

 
(Előterjesztés alapító okiratok módosítására)  
 
 153/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Államkincstár által a kiadott hiánypótlásnak megfelelően 
költségvetési szervei alapító okiratait az alábbiak szerint egészíti 
ki: 
a) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala esetében: 
- szakágazati besorolásával: 841105 Helyi önkormányzatok, 
valamint kistérségi többcélú társulások igazgatási tevékenysége 
- 2009. évben érvényes szakfeladatrenddel 
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- 559009 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás szakfeladat 
kisegítő, illetve vállalkozási tevékenységnek minősítésével az 
igénybevevő szerint. 
 
b) Intézmények esetében: 
- a hiánypótlási felszólításban megjelölt szakágazati 
besorolásokkal 
- a 2009. évben érvényes szakfeladatrenddel 
- az egyes intézményekre a hiánypótlási felszólításban 
meghatározott egyéb kiegészítésekkel, változtatásokkal. 
Határidő:  azonnal  
Felelős:     jegyző  

 
(Előterjesztés ingatlancseréről) 
 
 154/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kösely Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 
2484/1 hrsz-ú és az önkormányzat tulajdonában lévő 3096 hrsz-ú 
ingatlanok cseréjében nem hozott döntést.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Labdarugó Sportegyesület 
kérelméről) 
 
 155/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
111/2009.(V.21.) számú határozatát megváltoztatja és a 
Hajdúszoboszlói Labdarúgó Sportegyesület részére engedélyezi, 
hogy a kútfúrás helyett a Közüzemi Kft. által felfogott „mosó” víz 
átszivattyúzásával oldják meg a létesítmény locsolását a 2009. évi 
sportpálya fenntartási költségei terhére. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Labdarúgó Sportegyesület második féléves 
működésének biztosításához 3.500.000.-Ft-ot állapít meg a 
hitelkeret terhére. 
 
Határidő: folyamatos, 2009. június 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 2010. 
évi mértékének megállapításával kapcsolatosan) 
 
 156/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2010. évre vonatkozóan a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi 
adót belterületen 350,-Ft/fő/vendégéjszaka, míg külterületen 230,-
Ft/fő/vendégéjszaka mértékben határozza meg. Utasítja a jegyzőt 
a szükséges rendelet-módosítás képviselő-testület elé terjesztése 
érdekében. 
 
Határidő:  2009. december 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a HAJDÚÉP Kft. kérelméről) 
 
 157/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló Gólya zugban lévő 2448 ill. 
2452 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak, hogy a Gólya zug teljes 
szakaszára vonatkozóan (Szilfákalja utca – Szabó László zug) 
megterveztessék az utat és a közterületi parkolókat, az érintett 
ingatlanok előtti önkormányzati tulajdonú szakaszon a beruházás 
részeként megépítsék azokat megoldva a terület vízelvezetését, 
és a közvilágítás bővítését is. Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja, 
hogy az így megvalósított közterületi parkolókat az építési 
engedélyezési eljárás során a megépülő ingatlan parkoló 
mérlegébe beszámíthassák, azonban azokat nem zárhatják le. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a Pénzügyi, Gazdasági Irodát, hogy a tervek elkészültét 
követően ismételten terjessze a képviselő-testület elé végleges 
döntés végett. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
 
(Előterjesztés a város belterületi csapadékvíz hálózat felújításával 
kapcsolatosan) 
 
 158/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szándékát fejezi ki az Észak-alföldi Operatív Program keretében 
kiírásra került „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések 
ÉAOP-2009-5.1.2.D2”pályázatikiírásra „Hajdúszoboszló,belterületi 
csapadékvíz hálózat fejlesztése”  címmel pályázat benyújtására 
vonatkozóan.   
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2008. évben elkészült tervdokumentáció 
felülvizsgálatát végeztesse el, majd a felújítás megvalósításához 
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szükséges források biztosítása érdekében a konkrét benyújtandó 
pályázatról készítsen előterjesztést a Képviselő-testület részére. A 
pályázat elkészítésére vonatkozóan bonyolítsa le a közbeszerzési 
ajánlatkérési eljárást. A pályázatírás és tervfelülvizsgálat 
tevékenységek elvégzésére a 2009. évi városi költségvetés 
beruházási tábla „csapadékvíz, belvízépítés” kerete nyújt 
fedezetet. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó vállalkozói szerződés 
aláírására.  
   
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2009. október 15. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés szennyvízpályázattal kapcsolatos döntésekről)   
 
 159/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata képviselő-testülete a 
szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházás megvalósításával 
kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert, hogy a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében a Szennyvízelvezetés és 
tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó 
projektekre (Kódszám: KEOP-7. 1.2.0-2008-0057) a pályázatot a 
„2” fordulóra benyújtsa a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához. 
 
Határidő: 2009. augusztus 19. 
Felelős:  polgármester 
               Jegyző 
 

 160/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében a 
Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati 
konstrukcióban megvalósítandó projekt (Kódszám: KEOP-7.1.2.0-
2008-0057) vonatkozásában a saját hozzájárulás mértékéről az 
alábbiak szerint dönt (nettó összeg HUF-ban): 
 
Megvalósítás összköltsége:        1.328.089.000 HUF   
Igényelt támogatás összege:         972.977.000 HUF 
Sajáterő összege:                         355.112.000  HUF  
 
Határidő: - 
Felelős:  polgármester 
               jegyző 
 

 161/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében a 
Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati 
konstrukcióban megvalósítandó projekt  (Kódszám: KEOP-7.1.2.0-
2008-0057) vonatkozásában  a „2” fordulóra benyújtandó 
Pályázatban szereplő díjképzési elvek és díjszintek alkalmazását 
a projekt megvalósulását követően elfogadja, és a megvalósult 
elemek üzembe-helyezésétől számított 5 évig az új elemekre 
vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel. A támogatásból 
létrejött létesítmény működtetésének fedezetét az üzemeltető 
biztosítja. 
Határidő: - 
Felelős:  polgármester 
               jegyző 

 
(Előterjesztés közbeszerzési szabályzat módosítására) 
 
 162/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
közbeszerzési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
- A 10. § második mondata az alábbival egészül ki: 
 
„aki a hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja.” 
egységes szerkezetben: Az eljárást megindító hirdetményt és 
dokumentációt a Közbeszerzési Munkacsoport javaslatára a 
polgármester fogadja el, aki a hirdetmény jogszerűségét 
ellenjegyzésével igazolja. 
 
- A 22. § törlésre kerül. 
 
- Az alábbi új 26/A. § beépítésre kerül: 
 
A Kbt. szerint kötelezően közzéteendő dokumentumokat a www. 
hajduszoboszlo.hu vagy a www.e-tarsulas.hu/hajduszoboszlo 
honlapokon kell közzétenni. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés közbeszerzési tervmódosítására) 
 
 163/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét az alábbi számú 
közbeszerzésekkel egészíti ki: 
 

15. 

http://www.e-tarsulas.hu/hajduszoboszlo
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- közbeszerzés tárgya: pedagógus továbbképzés, tanácsadói 
tevékenység ellátása 
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárástípus: általános egyszerű 
- tervezett időbeli ütemezés: 2009. július 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
(Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről) 
 
 164/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról) 
 
 165/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

  Felelős:   - 
 
 
(Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
 166/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 
Határidő: -  
Felelős: - 

 
 
(Előterjesztés Radácsi képviselő úr interpellációjára adott válasz 
kivizsgálásának eredményéről) 



 14 

 
 167/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Egészségügyi, Szociális Bizottság Radácsi Gusztáv 
képviselő úr interpellációjára adott válaszát.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
 
Hajdúszoboszló, 2009. július 21.  
 
  
 
 Molnár Viktória leíró 

 

 
 


