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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. 
január 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés az önkormányzat pályázati szabályzatának 
elfogadására) 
 
 1/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat szabályzatát az európai uniós pályázati források 
felhasználásának eljárási rendjéről az előterjesztés melléklete 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős:    - 

 
(Előterjesztés városközpont-rehabilitációs pályázat benyújtására) 
 
 2/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyző előterjesztése alapján az abban szereplő tartalommal  
- pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Operatív Program 
„Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című pályázati 
komponensre (kódszáma: EAOP – 2009 – 5.1.1.D), 
- a „(H)ősök terein – város- és kultúrközpont revitalizáció 
Hajdúszoboszlón” című Előzetes Akcióterületi Tervet elfogadja,  
- a pályázathoz szükséges legfeljebb 240 millió forint önerőt éves 
költségvetéseiben biztosítja 2010. évtől kezdődően. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására és az önerő 
költségvetésben történő tervezésére. 
 
Határidő: 2010. január 15. illetve folyamatos 
Felelős:    jegyző, illetve polgármester 

 
(Előterjesztés regionális informatikai szolgáltatói pályázat 
benyújtására) 
 
 3/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be az ÉAOP – 2009 – 4.1.6. kódszámú, „A térségi 
közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek 
továbbfejlesztése” című kiírásra, 1,5 milliárd forint összköltségűre 
tervezett informatikai fejlesztés megvalósítására. A szükséges, 50 
millió forint 10%-os saját forrást, valamint a legfeljebb 50 millió 
forint összegű, csatlakozó települések által később fizetendő 5%-
os önerőt 2010-2013 évi költségvetéseiben biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a saját forrás költségvetésekben 
történő szerepeltetésére és a pályázat aláírására. 
 
Határidő: 2010. január 25. és folyamatos 
Felelős:   jegyző (pályázat elkészítéséért) 
      polgármester 

 
(Előterjesztés Interreg pályázat készítésére) 
 
 4/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja második fordulós pályázat készítését az Interreg-
kiírásra, a romániai Körösrév (Vadu Crisului) önkormányzatával 
közösen. A képviselő-testület a pályázat benyújtása előtt részletes 
előterjesztést kér 2010. februári ülésére.  
 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására) 
 
 5/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő előirányzat-változásokat tudomásul 
veszi. Utasítja a jegyzőt, hogy az utolsó (december havi) 
változásokat is tartalmazó rendelet-tervezetet a következő testületi 
ülésre terjessze a képviselő-testület elé.  

 

Határidő: 2010. februári testületi ülés 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2010. évi közfoglalkoztatási 
tervének elfogadására) 
 
 6/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2010. évi 
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közfoglalkoztatási tervét, és kéri, hogy a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa határozatával 
építse be azt a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
2010. évi közfoglalkoztatási tervébe. 
 
Határidő:  2010. február 15. 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítására) 
 
 7/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításokkal egységes szövegét 
a melléklet szerint. 
 
Határidő: 2010. január 31. 

 Felelős:   polgármester 
 
(Előterjesztés pedagógus dolgozói létszám meghatározására) 
 
 8/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskolában a 
határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel rendelkező 
pedagógusok számát 2010. szeptember 1-től 35 főben határozza 
meg. 
 
Határidő:   2010. január 15., illetve értelemszerűen  
Felelős:      jegyző 
          érintett intézmény vezetője 

 
(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
Alapító Okiratának módosítására) 
 
 9/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Thököly Imre 
Kéttannyelvű Általános Iskola alapító okiratát a következő 
módosításokkal: 
 
1. Az „Az alaptevékenység szakfeladatai 2010. január 1-től: 
„bekezdés az alábbiakkal egészül ki: 
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8901 Esélyegyenlőségi és egyenlő bánásmód, megvalósulását 
célzó tevékenység 
89011 Esélyegyenlőség elősegítését és az egyenlő bánásmód 
megvalósulását célzó tevékenység programok 
890114        Speciális tehetség  gondozási programok hátrányos 
helyzetű gyermekek, fiatalok részére 
852000 Alapfokú oktatás intézményeknek, programjainak 
komplex támogatása 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 
855937 M. n. s.   egyéb felnőttoktatás 
 
2. Kisegítő tevékenység: 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (pl. 
iskolai büfé) 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 
3. Az „Alaptevékenységen belüli speciális tevékenység” 
bekezdés kiegészül: 
 
- Az intézmény szakmai és pedagógiai programjai 
megvalósítása során együttműködik más közoktatási 
intézményekkel, 
- Szakmai továbbképzések, hospitálások biztosítása 
informatika, magyar-angol kéttannyelvű oktatás, kompetencia 
fejlesztés, IKT módszertan területén, valamint a Pedagógiai 
Programban jóváhagyott és a Helyi tantervben megjelenített 
tantárgyak esetében. 
 
Határidő:  2010. február 14. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés intézményi pótigényekről) 
 
 10/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 

A. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 972 ezer Ft pótelőirányzatot biztosít az alábbi 
intézmények részére: 
1. Thököly Imre Kéttannyelvű Ált. Iskola  184 eFt  
2. Thököly Imre Kéttannyelvű Ált. Iskola            626 eFt 
3. Bárdos Lajos Általános Iskola   162 eFt 
A képviselő-testület az intézményeknek hozzájárul a fenti 
pótigények finanszírozásához, melynek fedezete hitel. 
 
B. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a Járóbeteg-ellátó Centrum támogatási 
szerződésének módosításához.   
 
Határidő: azonnal 
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Felelős:    jegyző 
 
(Előterjesztés a Soproni temető értékesítésére) 
 
 11/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 
hajdúszoboszlói 6821/3 hrsz-ú ingatlanon található temető 
felszámolására és ezt követően az ingatlan értékesítésére: 
- Kikiáltási alapár bruttó 15.000.000,-Ft. 
- Vevő költsége a temető kiürítése és felszámolása. Vevő a 
temető felszámolását a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. szakembereivel 
együttműködve köteles végrehajtani. 
- Vevő feladata és költsége az ingatlan teljes közműfejlesztésének 
végrehajtása. 
- Az adásvételi előszerződés megkötésére a pályázat 
eredményhirdetését követő 60 napon belül kerül sor. A végleges 
adásvételi szerződést felek az elvi telekalakítási engedély 
jogerőssé válását követő 15 napon belül kötik meg. 
- Vevő a vételár 100 %-át az adásvételi előszerződés 
megkötésekor fizeti meg az önkormányzat részére. 
- Vevő köteles az adásvételi előszerződés megkötésétől számított 
2 éven belül a teljes közműhálózatot és infrastruktúrát saját 
költségén kiépíteni, ezt követő 4 éven belül pedig köteles az 
ingatlanok beépítéséről gondoskodni, ellenkező esetben az 
önkormányzat élhet visszavásárlási jogával.  
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Helyi Építési Szabályzat módosításának 
kezdeményezéséhez oly módon, hogy a 6821/3 hrsz-ú 
ingatlannak a Kiss P. utca és a Papp I. utca felőli oldalán, a két 
utca közötti szakasz Lke építési övezetbe kerüljön átsorolásra, 
valamint a 6821/3 hrsz-ú ingatlan fennmaradó részén lehetőség 
legyen szabadonálló építési móddal történő beépítésre. 
- Amennyiben a vevő olyan HÉSZ módosítást kér, amit a 
szakhatóságok nem engedélyeznek és ilyen feltételek mellett nem 
kívánja beépíteni a területet, akkor az eredeti vételáron az igazolt 
ráfordítások költségével az önkormányzat visszavásárolja az 
ingatlant. 
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2010. április 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdú R + J Kft. kérelméről) 
 
 12/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú R + J Kft kérelmét elutasítja.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés NDP pályázat önerejéről) 
 
 13/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
a Nemzeti Diverzifikációs Program keretein belül benyújtásra 
került pályázat önerejét az alábbiak szerint biztosítja: 

 

 Kivitelezés 
költségei  
(nettó) 

Egyéb 
költségek* 

(nettó) 

Összes 
nettó 

költség 

ÁFA 
Önerő 

Bruttó 
költség 

„Hajdúszoboszló, 
Szilfákalja 16. 

szám alatti 
társasháznál 

található 
játszótér 
felújítása, 
átépítése” 

 

10.487.193,- 1.048.719,- 11.535.912,- 2.883.978,- 14.419.890,- 

 
„Hajdúszoboszló, 

Szent István 
park felújítása” 

 

Sétányépítés: 
15.888.780,-

Öntözőrendszer 
kiépítése: 

15.510.312,- 
Összes nettó: 
31.399.092,- 

 

3.139.909 34.539.001 8.634.750,- 43.173.751,- 

Összesen: 41.886.285,- 4.188.628,- 46.074.913,- 11.518.728,- 57.593.641,- 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vállalja, hogy a pályázat önerejét a 2010. évi költségvetésébe 
beépíti. 
 
Határidő: 2010. február 28. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
(Előterjesztés a „Hőgyes Endre Gimnázium komplex felújítása és 
akadálymentesítése” beruházáshoz kapcsolódó pótlólagos 
munkákról) 
 
 14/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a becsült értéken nettó 60 598 459 Ft (bruttó 
75 748 073 Ft) különbözeti költségvetés a KSZ felé felterjesztésre 
kerüljön.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
különbözetből adódó önerőt (10%) az eredetileg betervezett saját 
forrás terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
(Előterjesztés a helyi adókról szóló 26/2007. (XI. 26.) Ör. sz. 
rendelet módosításáról) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

    1/2010. (I.14.) Ör. sz. rendelete 
a helyi adókról szóló rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a helyi sajátosságok, az önkormányzat gazdálkodási 
követelményeinek, valamint az adóalanyok teherviselő 
képességének figyelembevételével a helyi adókról szóló 26/2007. 
(XI.22.) Ör. számú rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak 
szerint módosítja. 
  

1. § 

 

Az Ör. 1. § (1) bekezdésében található „a vállalkozók kommunális 
adóját” szövegrész hatályon kívül kerül. 

 

2. § 

 

Az Ör. 13. § (1) bekezdés szövege az alábbira változik: 

 

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 
alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési 
értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az 
anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, 
kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével. 
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Mentes az adóalapnak az a része, amely a külföldön létesített 
telephelyen végzett tevékenységből származik. 

 

3. § 

 
Jelen rendelet elfogadása napján lép hatályba, de szabályait 
2010. január 1-jétől kell alkalmazni. 

 
(Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
 15/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   -  

 
(Válasz az általános közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre, 
észrevételekre) 
 
 
 16/2010. (I. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általános közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre, 
észrevételekre adott válaszokat tudomásul veszi.  

 
Határidő: - 
Felelős:   -  

 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
Hajdúszoboszló, 2010. január 25. 
 
  
 Molnár Viktória leíró 

 

 

 


