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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. 
március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Tájékoztató Hajdúszoboszló közbiztonságának 2009. évi 
értékeléséről) 
 

44/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló közbiztonságának 2009. évi értékeléséről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Tájékoztató a közterület-felügyelet 2009. évi munkájáról) 
 
  45/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közterület-felügyelet 2009. évi munkájáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetőjének megbízásáról) 
 
  46/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete A 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hajdúszoboszlói Városi 
Televízió magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2010. július 1-
től,  2011. december 31- ig Gurbán György urat  bízza meg. 
  
Gurbán György vezetői megbízás esetén alapbérének és 
magasabb vezetői pótlékának meghatározása a korábbi 
munkaviszonyok beszámítása után A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és A munka 
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törvénykönyvéről szóló 1992 évi XXII. törvény figyelembevételével 
a soron következő képviselőtestületi ülésre kerül megállapításra.  
 
Határidő: 2010. április 23. 
Felelős: jegyző  

 
(Szakmai beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, 
feladatairól) 
 
  47/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja dr. Varga Tamás igazgató-főorvosnak a Járóbeteg-Ellátó 
Centrumban az  egészségügyi ellátás helyzetéről és feladatairól 
szóló 2009. évre vonatkozó beszámolóját.  
 
Határidő:  - 
Felelős:    - 

 
(Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 20/2008.(IX.18.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

6/2010. (III. 25.) számú rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  

20/2008. (IX.18.) rendelet módosításáról 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) 
bekezdésében és a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete az általa biztosított szociális ellátásokról 
alkotott – és az 1/2009. (I.29.), 8/2009. (IV.23.)  
és 16/2009. (XI.26.) Ör-rel módosított – 20/2008. (IX.18.) 
rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A R. 25. § (2) bekezdése hatályon kívül kerül, az érintett szakasz 
ezt követő bekezdéseinek a számozása ennek megfelelően 
csökken. 
 

2. § 
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A R. 2/a és 2/b. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1/a és 1/b. 
sz. melléklete kerül.  
 

3. § 
 
Jelen rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

2/a melléklet 
 

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
 

az 1993. évi III. tv, a 29/1993. (II.17) Korm. rendelet és a költségvetési 
tv. rendelkezései alapján számított 

 
Hajdúszoboszlóra vonatkozó intézményi térítési díjai 

2010. évre 
 
 
 

Ellátási forma Térítési díj 

Nappali ellátás 
(Idősek klubja) 

tartózkodási napidíj 

310 Ft / ellátási nap 

Jövedelemmel nem rendelkezők esetében térítésmentes 

Házi 
segítségnyújtás 

(egy főre jutó családi 
jövedelem alapján) 

jövedelemmel nem rendelkező Térítésmentes 

jövedelemmel rendelkező 390 Ft/óra 

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás 

jövedelemmel nem rendelkező Térítésmentes 

jövedelemmel rendelkező 30 Ft/készülék/nap 

Étkeztetés 

(egy főre jutó családi 
jövedelem alapján) 
 
(A feltüntetett árak az 

ÁFA-t nem 
tartalmazzák) 

jövedelemmel nem rendelkező Térítésmentes 

jövedelemmel rendelkező 250 Ft/nap 

Ebédszállítás 
A feltüntetett árak az 

ÁFA-t nem 
tartalmazzák) 

jövedelemmel nem rendelkező Térítésmentes 

jövedelemmel rendelkező 70 Ft/ellátási nap/háztartás 

Támogató 
szolgáltatás 

Személyi segítés 1150 Ft/óra 

Szállító szolgáltatás  230 Ft/km 
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Megjegyzés: 
A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. 3. §  (3) bekezdése alapján az intézményi térítési 
díjat konkrét összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani. 
 

2/b melléklet  
 

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
Hajdúszoboszlóra vonatkozó  

az 1993. évi III. törvény 115. § (3) bekezdése értelmében  
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete által csökkentett 

 intézményi térítési díjai 
 

2010. évre 
 

Ellátási forma Térítési díj 

Nappali ellátás 
(Idősek klubja) 

tartózkodási napidíj 

20 Ft / ellátási nap 

Jövedelemmel nem rendelkezők esetében térítésmentes 

Házi 
segítségnyújtás 

(egy főre jutó családi 
jövedelem alapján) 

Jövedelem
mel nem 

rendelkező 

családi 
jövedelem/f

ő 
≤ nymin. 
100%-a  

nymin. 
100%-a < 
családi 

jövedelem/f
ő ≤ nymin. 

150%-a  

nymin. 
150%-a < 
családi 

jövedelem/f
ő ≤ nymin. 

200%-a 

családi 
jövedelem/f
ő > nymin. 

200%-a 

Térítésmentes 100 Ft/óra 200 Ft/óra 300 Ft/óra 390 Ft/óra 

Jelzőrendszeres 
házi 

segítségnyújtás 
Térítésmentes 

Étkeztetés 

(egy főre jutó családi 
jövedelem alapján) 

Jövedelem
mel nem 

rendelkező 

családi 
jövedelem/f

ő 
≤ nymin. 
100%-a 

nymin. 
100%-a < 
családi 

jövedelem/f
ő ≤ nymin. 

150%-a 

nymin. 
150%-a < 
családi 

jövedelem/f
ő ≤ nymin. 

200%-a 

családi 
jövedelem/f
ő > nymin. 

200%-a 

Térítés 
mentes 

80 Ft+ÁFA 
= 

100 Ft/ell. 
nap 

120 Ft+ÁFA 
= 

150 Ft/ell. 
nap 

160 Ft+ÁFA 
= 

200 Ft/ell. 
nap 

248 Ft+ÁFA 
= 

310 Ft/ell. 
nap 
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Ebédszállítás 

Jövedelem
mel nem 

rendelkező 

családi 
jövedelem/f

ő 
≤ nymin. 
100%-a 

nymin. 
100%-a < 
családi 

jövedelem/f
ő ≤ nymin. 

150%-a 

nymin. 
150%-a < 
családi 

jövedelem/f
ő ≤ nymin. 

200%-a 

családi 
jövedelem/f
ő > nymin. 

200%-a 

Térítésment
es 

32 Ft+ÁFA 
= 

40 Ft/ell. 
nap/házt. 

40 Ft+ÁFA 
= 

50 Ft/ell. 
nap/házt. 

56 Ft+ÁFA 
= 

70 Ft/ell. 
nap/házt. 

72 Ft+ÁFA 
= 

90 Ft/ell. 
nap/házt. 

 

Támogató 
szolgáltatás 

Szociálisan rászorult személyek részére 

Személyi segítés 

Jövedelem
mel nem 

rendelkező 

családi 
jövedelem/f

ő 
≤ nymin. 
100%-a 

nymin. 
100%-a < 
családi 

jövedelem/f
ő ≤ nymin. 

150%-a 

nymin. 
150%-a < 
családi 

jövedelem/f
ő ≤ nymin. 

200%-a 

családi 
jövedelem/f
ő > nymin. 

200%-a 

Térítésment
es 

100 Ft/óra 150 Ft/óra 200 Ft/óra 250 Ft/óra 

Szállító szolgáltatás (egységesen városon belül és kívül) 

Jövedelem
mel nem 

rendelkező 

családi 
jövedelem/f

ő 
≤ nymin. 
100%-a 

nymin. 
100%-a < 
családi 

jövedelem/f
ő ≤ nymin. 

150%-a 

nymin. 
150%-a < 
családi 

jövedelem/f
ő ≤ nymin. 

200%-a 

családi 
jövedelem/f
ő > nymin. 

200%-a 

Térítésment
es 

50 Ft/km 100 Ft/km 100 Ft/km 100 Ft/km 

Szociálisan nem rászorult személyek részére 

Személyi segítés Szállító szolgáltatás 

 400Ft/óra + ÁFA= 500 Ft 320 Ft/km + ÁFA= 400 Ft 

 
Megjegyzés: 
A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. 4/B. § -a alapján a személyi térítési díjat konkrét 
összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani. 
 

(Előterjesztés a településrendezési tervek 2009-ben indult módosításának 
közlekedési alátámasztó munkarészéről) 

 
  48/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem kívánja módosítani az ún. déli körgyűrű nyomvonalát, így a 
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jelenlegi szabályozás maradjon érvényben. A város közlekedési 
rendszerét és úthálózatát egy önálló közlekedés-fejlesztési 
tanulmányterv, vagy pedig egy későbbi új településrendezési terv 
részletes, alátámasztó közlekedési fejezete alapján kívánja 
felülvizsgálni.  
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  főépítész 

 
 
(Előterjesztés a településrendezési tervek 2010. évi módosításával 
kapcsolatos kérelmekről) 
 
  49/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
módosítani kívánja a hatályos településrendezési terveit az 
alábbiak szerint: 
 
1.) A 226/2009.(XI.26.) Képviselőtestületi határozatnak 
megfelelően a Vénszőlőskert vonatkozásában a tervezett 
belterület – és egyben kertvárosi lakóterület határa legyen 
korrigálva, 
 
2.) A 11/2010.(I.14.) Képviselőtestületi határozat alapján 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 szabadon álló 
építési móddal történő beépítésre, 
 
3.) Majoros Petronella önkormányzati képviselő 
kezdeményezésére, hogy a Semmelweis utca végén lévő üres 
önkormányzati területen legyen lehetőség építési telek 
kialakítására, 
 
4.) Lakossági kérelemre a Vénszőlőskert utáni, jelenleg 
védőerdőnek szabályozott területek (hrsz:9854, 9855, 9856, 9857) 
legyenek felülvizsgálva, és a védőerdő övezet lehetőség szerint 
kerüljön megváltoztatásra, 
 
5.) Lakossági kérelemre a Keleti Főcsatorna és a „C” major 
(Nádudvari út mellett) között található védőerdő besorolású terület 
(hrsz: 0367/1) átsorolása történjen meg, mely tegye lehetővé a 
legelő rendeltetésszerű hasznosításához kapcsolható épületek 
(állattartó épület, tanya) létesítését, 
 
6.) A Városfejlesztési Műszaki Iroda javaslatára kerüljön 
kidolgozásra a homlokzati fényreklámok elhelyezésének, a 
kapubejárók létesítésének szabályozása, a kritikus közlekedési 
csomópontokra megoldási javaslat, 
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7.) A városközpont-rehabilitációs pályázathoz elkészült 
engedélyes szintű tervek és szabályozási tervek összhangját meg 
kell teremteni.   
 
Felkéri a polgármester urat és a városi főépítészt a szükséges 
lépések megtételére. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester, főépítész 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2010. évi 
beruházási és felújítási programjáról) 

 
50/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2010. évre vonatkozó beruházási, felújítási programot és 
ütemtervet elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, pályázatok függvényében és ütemterv 
szerint 
Felelős: polgármester 
              jegyző 

 
(Előterjesztés Quad-pálya bérleti szerződés meghosszabbítására) 
 
  51/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pozsgay Ferenc és feleségével 2009. június 10-én, a 
hajdúszoboszlói 2667/26 hrsz-ú ingatlan 7500 m2 nagyságú 
területére kötött bérleti szerződést 2012. április 30. napig 
meghosszabbítja. 
Bérlő az ingatlant az eredeti bérleti szerződésben foglaltak szerint 
használhatja. 
A használati idő alatt 2010. május 1. naptól szeptember 30. napig 
bruttó 50.000,-Ft/hó bérleti díjat köteles megfizetni bérbeadó 
részére. A 2011. évre vonatkozó bérleti díjat a bérbeadó a szezon 
megkezdése előtt újratárgyalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2012. április 30  
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés Kalandpark kialakítására) 
 
  52/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Liget utcán található 3258/7 hrsz-ú 
ingatlan bérbeadásához Bodó Zoltán (4200 Hajdúszoboszló, 
Vadas u. 40.) részére az alábbi feltételek mellett: 
- Bérlő az ingatlant Kalandpark létesítésére és 
üzemeltetésére hasznosíthatja. 
- Bérleti idő hossza határozatlan, 90 napos felmondási 
határidő kikötése mellett. 
- Bérleti díj mértéke 2010 évre vonatkozóan bruttó 20.000,-
Ft/hó, ezt a következő évben a képviselő-testület újratárgyalja. 
- Bérlő feladata az ingatlan megtisztítása, melyet kizárólag a 
hivatal által megbízott szakember ellenőrzése mellett végezhet. 
- Az ingatlan jelenleg nincs kerítéssel teljesen körbekerítve. 
Amennyiben az üzemeltetéshez szükséges, úgy a bérlő feladata 
és költsége a kerítés kiépítése. A bérlőnek az üzemeltetést úgy 
kell végeznie, hogy az ne zavarja a környékbeli 
ingatlantulajdonosokat. 
- Az ingatlan megközelítése érdekében Bérbeadó hozzájárul, 
hogy a Bérlő a Liget utca felől kapubejárót létesítsen. 
- Bérlő a területen környezetkárosító, maradandó 
beavatkozást, átalakítást nem végezhet.  
- Az üzemeltetéshez az összes szakhatósági engedély 
beszerzése a bérlő feladata.  
- Bérlő a bérleti szerződés lejártakor köteles a területet 
rendeltetésszerű állapotban helyreállítani.  
- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2010. április 1. 
Felelős: jegyző 

 
(Javaslat pályázati beruházás helyszínének kijelölésére (Interreg) ) 
 
  53/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
romániai Rév (Vadu Crisului) önkormányzatával közösen a II. 
fordulóra benyújtandó Interreg-pályázatban megvalósítani 
tervezett turisztikai információs iroda-épület helyszíneként - az 
előterjesztés mellékletének megfelelően - a strand főbejáratot 
követő újságos-pavilon melletti Hungarospa használatában levő 
területrészt határozza meg. 
Utasítja a jegyzőt a pályázat előkészítésének folytatására, az 
építési tervező munka elvégzésére. Az építési tervről 
engedélyezésre benyújtás előtt, valamint a pályázat egyéb fontos 
részleteiről újabb előterjesztést kér. 
 
Határidő: 2010. április 30., illetve június 30. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola és a 
Zichy Géza Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási intézmény 
pedagógiai programjáról) 
 
  54/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva – az előterjesztésben 
részletezett módosításokkal – jóváhagyja a Gönczy Pál 
Kéttannyelvű Általános Iskola Általános Iskola pedagógiai 
programját. 
 
Határidő: 2010. április 23. 
Felelős:    jegyző 

 
  55/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva – az előterjesztésben 
részletezett módosításokkal – jóváhagyja a Zichy Géza 
Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai 
programját. 
 
Határidő: 2010. április 23. 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának 
módosításáról) 
 
  56/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, az Egyesített 
Óvodai Intézmény alapító okiratát a következő módosításokkal: 
- A 2010. január 1-től érvényes okirati rész kiegészül: 
Kiegészítő tevékenység: 
751950    Intézményi étkeztetés-kiegészítő, kisegítő tevékenység 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok                                    
életminőségét javító programok, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek óvodai fejlesztő  programjának működtetése a Liget 
Óvodában. 
 
Határidő:  2010. április 23. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola alapító 
okiratának módosításáról) 
 
  57/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Bocskai István 
Szakképző Iskola alapító okiratát a következő kiegészítésekkel: 
 
1. A költségvetési szerv  
Telephelye:  4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. 
2.  Telephelyei, címe:  
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. sz. (tankonyha tanétterem) 
Helyrajzi szám: 6005 
Tulajdoni lapszám: 5858 
3.  A feladatellátást szolgáló vagyon: 
Ingatlan vagyon:  
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. sz. (tankonyha tanétterem) 
Helyrajzi szám: 6005 
Tulajdoni lapszám: 5858 
 
Határidő:  2010. április 23. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a környezetvédelmi program 2010. évi intézkedési 
tervére) 
 
  58/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 
2010. évi intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 
 

2010. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep 
fejlesztése projekt – KEOP pályázat 
A beruházás teljes összege: 1.424.000.000,-Ft  
Önerő: 589.409.000,-Ft 
Felelőse: projektmenedzsment szervezet 
 
2. Szennyvízcsatorna utólagos rákötés beruházása 
10.000.000,-Ft – sajátforrás 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
3. Csapadékvíz, belvízépítés 
Pályázati önerő:  
32.627.000,-Ft - sajátforrás 
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Belvízátemelő szivattyútelep rekonstrukció:  
30.000.000,-Ft - sajátforrás 
Csapadékvíz elvezetés építés:  
36.400.000,-Ft - sajátforrás 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
4.  Fásítás 
9.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő,  
 
5. Szent István park, közparkok felújítása  
34.359.000,-Ft– NDP pályázati támogatás – támogatási döntés 
függvénye 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
6. Szippantott szennyvíz - kezelés, tisztítás 
6.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
7. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, 
belvízmentesítés 
18.820.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
8. Köztisztasági feladatok ellátása 
Köztisztaság, síktalanítás 
45.360.000,-Ft /sajátforrás/ 
A nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetése 
62.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
A szemétszállítás többletköltsége 
18.360.000,-Ft /sajátforrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
12.960.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése 
5.400.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.600.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
9.  Zöldterületek fenntartása 
43.200.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
10. Allergén növények kaszálása 
2.700.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
11. Szúnyogirtás, rágcsáló és kártevő irtás 
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6.480.000,-Ft /sajátforrás/ 

Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat 
forráshiány miatt pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a 
jegyzőt a pályázati lehetőségek figyelésére. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a József Attila utca rekonstrukciós pályázatával 
kapcsolatosan) 
 
  59/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ÉAOP-3.1.2/A pályázat keretében megvalósuló, József Attila utca 
rekonstrukció projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására 
vonatkozóan bruttó 4 Mft keretösszeget biztosít hitel felvételével.  
 
Utasítja a jegyzőt a projektmenedzsment társaság kiválasztására 
vonatkozó ajánlatkérési eljárás mielőbbi lefolytatására.  
 
Határidő: támogatási szerződés szerint 
Felelős:   jegyző  

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2010. évi 
közbeszerzési tervéről) 
 
  60/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2010. december 31. 
Felelős: polgármester 
 
 

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI 
KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 

s
z
á

m
a

 

közbeszerzés 
tárgya 

közbeszerzés 
típusa 

tervezett 
eljárástípus 

tervezett 
időbeli 

ütemezés 

előzetes 
összesített 
tájékoztató 

1. Hőgyes Endre építési hirdetmény 2010. nem 



 13 

Gimnázium 
felújítása - 
pótmunkák 

beruházás nélküli 
tárgyalásos 

március 

2. Járóbeteg – Ellátó 
Centrum felújítása 

építési 
beruházás 

általános 
egyszerű 

2010. április nem 

3. Városi Bölcsőde 
felújítása 

építési 
beruházás 

általános 
egyszerű 

2010. 
május 

nem 

4. Belvízátemelő 
szivattyútelep 
rekonstrukció 

építési 
beruházás 

általános 
egyszerű 

2010. 
május 

nem 

5. József Attila utca 
felújítás 

építési 
beruházás 

általános 
egyszerű 

2010. 
május 

nem 

6. Csapadékvíz-
elvezető hálózat 
építés 

építési 
beruházás 

általános 
egyszerű 

2010. 
május 

nem 

7. Járóbeteg – Ellátó 
Centrum 
orvostechnológiai 
eszközök 
beszerezése 

árubeszerzés közösségi 
értékhatárt 
elérő nyílt 
eljárás 

2010. július nem 

8. Járóbeteg – Ellátó 
Centrum 
számítástechnikai 
eszközbeszerzés 

építési 
beruházás 

központosított 
+ hirdetmény 
nélküli 
tárgyalásos 

2010. július nem 

9. Útszőnyegezések 
(később 
meghatározandó 
helyszínek) 

építési 
beruházás 

általános 
egyszerű 

2010. július nem 

10. Gábor Áron utca 
burkolat-felújítása 

építési 
beruházás 

általános 
egyszerű 

2010. július nem 

11. Szent István park 
felújítás 

árubeszerzés általános 
egyszerű 

2010. 
augusztus 

nem 

12. Szilfákalja 16. 
játszótér építés 

szolgáltatás általános 
egyszerű 

2010. 
augusztus 

nem 

13. ASP központ 
kiépítése 

árubeszerzés közösségi 
értékhatárt 
elérő nyílt 
eljárás 

2010. 
szeptember 

nem 

 
 
(Tájékoztató a polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és 
minőségügyi rendszer céljainak 2009. évi teljesítéséről) 
 
  61/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és minőségügyi 
rendszer céljainak 2009. évi teljesítéséről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
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Határidő: - 
Felelős:   - 

 
 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról) 
 
  62/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

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

  Felelős:   - 
 
(Előterjesztés idegenforgalmi bizottság nevének 
megváltoztatására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 7/2010. (III.25.)  

számú rendelete a szervezeti és működési szabályzat 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát meghatározó 
11/2007. (IV.19.) számú rendeletét a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének a., pontjában, 
valamint 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
 

A rendelet 21.§ (1) bekezdésének f., pontjában az 
„idegenforgalmi” szó helyébe a „turisztikai”, 4.sz.számú – „A 
bizottságok feladatai” című – mellékletének II. részében az 
„idegenforgalmi” kifejezés helyébe ugyancsak a „turisztikai” lép. 
 

2.§. 
 

E rendelet 2010. április 1-én lép hatályba. 
 
(Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
  63/2010 (III. 25) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 

K.m.f. 
 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
Hajdúszoboszló, 2010. április 7. 
 
  
 Molnár Viktória leíró 

 


