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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. 
június 10-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2009. 
évi működéséről) 
 
 102/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2009. évi 
működéséről szóló beszámolót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a 2010. évi helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igényléséről) 
 
 103/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2004. december hónapban létrejött Közszolgáltatási szerződés 
keretében, pályázati eljárás lefolytatása nélkül bízta meg a Hajdú 
Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
Hajdúszoboszló város közigazgatási határán belül autóbusszal 
végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás kizárólagos 
joggal történő ellátására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
részére a helyi közlekedés működtetéséhez 2009. évben 
összesen nettó 6 282 408 Ft összegű (3 359 408 Ft üzemviteli 
támogatás, 2 923 000 Ft működési támogatás), saját forrásból 
származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 
nyújtott. 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a közszolgáltató 2009. 
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 2010. évben január 1-től december 31-ig 
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Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi 
személyszállítást folyamatosan fenntartja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
      jegyző 

 
(Előterjesztés a Városi Bölcsőde fejlesztéséhez kapcsolódó kiviteli 
tervek készítésének költségeiről) 
 
 104/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a Városi Bölcsőde bővítmény alatti épületrészének teljes 
alápincézéssel. Megbízza a BOM-ÉP Kft.-t a fejlesztéséhez 
szükséges, engedélyes tervdokumentáció módosítás és a kiviteli 
tervek elkészítésével bruttó 2.375.000,-Ft vállalási áron, mely 
összeget hitel terhére biztosítja. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kivitelezés tényleges költségeiről és az önerő szükséges 
mértékéről a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését 
megelőzően, azok pontos ismeretében dönt. 
 
Határidő: tervek elkészítésére 2010. július 20. illetve 2010. 
szeptember 30. a tényleges költségek meghatározására 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés a városi bölcsőde ideiglenes telephelyének 
kijelölésére) 
 
 105/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Városi Bölcsőde ideiglenes elhelyezését csökkentett 
gyermeklétszámmal a Kovács Gyula utcai Mesevár és az Ady 
Endre utcai Manókert Óvoda épületében oldja meg a kivitelezés 
megkezdésének napjától a Rákóczi utca 23-25. szám alatti 
bölcsődei telephely használatba vételi engedélyének megadásáig.  
 
A képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy az ételkiszállítás 
megoldására a javaslatot és az ahhoz szükséges költségvetési 
igényt a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze elő.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
 
(Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola alapító okiratának 
módosításáról) 
 
 106/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Bárdos Lajos 
Általános Iskola alapító okiratát a következő módosításokkal: 
 
Alaptevékenységen belüli speciális tevékenység: 

 Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a Közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§.(29) bek. a, és b, pontja 
értelmében:  
- ha a tanuló a megismerő funkciók, vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus, vagy nem organikus okra visszavezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, nevezetesen diszlexia, 
diszgráfia, integráltan oktatható diszfázia, gyermekkori és atipusos 
autizmus, enyhe- közepes hallássérülés esetében. 
- Az intézmény szakmai és pedagógiai programjai 
megvalósítása során együttműködik más közoktatási 
intézményekkel. 
- Szakmai továbbképzések, hospitálások, szolgáltatások 
biztosítása, intézményi innováció bemutatása, továbbadása 
referencia-iskolaként. 
 
Határidő:  2010. július 9. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola házirendjéről) 
 
 107/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX tv. 40. § . (9) bek., és a 102. 
§ (2) bek. f, pontja  alapján jóváhagyja a  Bárdos Lajos Általános 
Iskola házirendjét az előterjesztésben részletezett 
módosításokkal. 
 
Határidő: 2010. július 9. 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról) 
 
 108/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bek. f, 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja Bárdos 
Lajos  Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát az 
előterjesztésben részletezett tartalommal. 
 
Határidő: 2010. július 9. 
Felelős:    jegyző 
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(Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógia 
programjáról) 
 
 109/2010. (VI. 10.) 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 Bárdos Lajos Általános 
Iskola pedagógiai programját. 
 
Határidő: 2010. július 9. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról) 
 
 110/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bek. f,/ 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Thököly 
Imre Kéttannyelvű Általános Iskola szervezeti és működési 
szabályzatát. 
 
Határidő:  2010. július 9. 
Felelős:     jegyző 

 
(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
pedagógiai programjáról) 
 
 111/2010. (VI. 10.) 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 Thököly Imre 
Kéttannyelvű Általános Iskola Általános Iskola pedagógiai 
programját. 
 
Határidő: 2010. július 9. 
Felelős:    jegyző 

 
          
(Előterjesztés referencia intézményi minősítés elindítására) 
 
 112/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bárdos Lajos Általános Iskola a referencia-intézményi minősítés 
folyamatban való részvételére az alábbiak szerint nyilatkozik: 
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- Az intézmény fenntartója támogatja a Bárdos Lajos 
Általános Iskola /4200 Hajdúszoboszló Arany János u. 2. sz./ 
referencia-intézményi minősítésre történő felkészülését, majd a 
címmel járó szolgáltatói szerep betöltését. 
 
- Nevezett intézmény ellen az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
által indított eljárás nincs folyamatban, továbbá elmarasztaló 
határozattal nem rendelkezik. Az intézmény működése eleget tesz 
a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és 
esélyegyenlőség előmozdításáról követelményeinek. 
 
- Nevezett intézmények a Közoktatási Információs 
Rendszerben feltöltött alapító okirata és pedagógiai programja 
hatályos. 
 
- A fenntartó egyetért a referencia-intézményi regisztrációhoz 
szükséges intézményvezetői nyilatkozatban foglaltakkal. 
 
- A fenntartó egyidejűleg vállalja, hogy - amennyiben ez 
szükséges- módosítja az intézmény Alapító Okiratát annak 
érdekében, hogy az jogszerűen végezhessen referencia-
intézmény szolgáltatást; e tevékenységet beilleszti az 
alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő 
tevékenységek körébe. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
nyilatkozat, illetve okiratok aláírására.  
 
Határidő:   2010. július 9. 
Felelős:      jegyző 

 
(Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények értékelésére) 
 
 113/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az 1993. évi LXXIX. tv. 102. § 2. pontjának d) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva, az Oktatási Bizottság 
véleménye alapján a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 
intézményértékelését jóváhagyja.   
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az 1993. évi LXXIX. tv. 102. § 2. pontjának d) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva, az Oktatási Bizottság 
véleménye alapján a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 
intézményértékelését jóváhagyja.   
 
Határidő:  2010. július 9. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés belterületbe vonásról) 
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 114/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
hozzájárulását adja a 0228/3 hrsz alatti földrészlet belterületbe 
vonásához. Az elkészített vázrajzokat és terület-kimutatásokat 
ismételten elő kell terjeszteni. A belterületbe vonással kapcsolatos 
költségek a TESCO GLOBAL Áruházak Zrt-t terhelik. 
 
Határidő:  2010. október 31. 
Felelős:  jegyző, főépítész 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszló-Nagyhegyes között 
megvalósítandó kerékpárúthoz kapcsolódó előkészítési költségek 
részleges finanszírozásáról) 
 
 115/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között 
építendő kerékpárút előkészítési munkáihoz kapcsolódóan 
felmerült költségeket, 12.153.642 Ft összegben, és hitelből 
biztosítja annak fedezetét. Egyben igényét fejezi ki arra, hogy a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás által, a saját forrás 
kiegészítésére benyújtandó pályázat nyertessége esetén a 
Hajdúszoboszlónak járó teljes összeget a társulás térítse meg.  
 
Határidő: 2010. június 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóval 
kapcsolatosan) 
 
 116/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adómérték 
vonatkozásában a jelenlegi jogszabályok ismeretében nem kíván 
változtatni, azt a 2010. évi szinten kívánja tartani. 
 
Határidő:  2010. december 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a választókerületek felújítási munkáiról) 
 
 117/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2010. évi költségvetés „felújítások 14. sz. táblázatában szereplő 
„járdaépítés, felújítás” elnevezést „választókerületek felújítása” 
címszóra módosítja, továbbiakban hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy ezen feladatok a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében 
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leírtak szerint valósuljanak meg, az elhangzott módosításokkal 
együtt. 
 
A képviselő-testület a választókerületi felújítási munkák 
elvégzésével a Városgazdálkodási Zrt-t bízza meg, felhatalmazza 
a polgármestert a szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2010. október 15.  
Felelős:  - jegyző,  
     - VgZrt vezérigazgatója  

 
(Előterjesztés a városi költségvetési keret átcsoportosítására) 
 
 118/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a 2010. évi költségvetésben, a 
„városüzemeltetési” táblában az „utcabútorok javítása, 
karbantartására”” elkülönített 1.705.000 forint átcsoportosításra 
kerüljön, a költségvetés „beruházások” című táblájába, a 
„buszmegállók utcabútorzatának beszerzése” címmel.  
 
A képviselő-testület megbízza a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt-t, hogy a városban található buszmegállók 
hiányzó bútorzatait – az előterjesztés 1. sz. mellékletében 
foglaltaknak megfelelően - ebből az összegből pótolja, ill. újíttassa 
fel. 
 
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2010. július 15. 
Felelős:  - jegyző 
               - VgZrt. vezérigazgató 

 
(Tájékoztató a Gábor Áron utca útépítés I. ütemének építésével 
kapcsolatosan) 
 
 119/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gábor Á. utca I. ütemének építésével kapcsolatos tájékoztatót 
tudomásul veszi. Utasítja a jegyzőt, a VgZrt. vezér-igazgatóját, 
hogy az E.ON-al kapcsolatos tárgyalásokról, ill. azok 
eredményeiről folyamatosan tájékoztassa a képviselőtestületet. 
 
Határidő:  folyamatos, 2010. szeptember 30.  
Felelős:   - jegyző 
               - VgZrt. vezérigazgató 

 
(Hungarospa Zrt. előterjesztése telephely létesítéséhez 
hozzájárulásra)  
 
 120/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Alapszabályának – 
új telephely létesítéséhez (Rudolf Terápia) kapcsolódó – 
módosításához.  
 
Határidő: 2010. június 15. 
Felelős:   rendkívüli közgyűlésen a tulajdonos képviselője  

 
(Beszámoló a város környezetvédelmének helyzetéről, a pályázati 
támogatások felhasználásáról) 
 
 121/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város környezetvédelmének helyzetéről, a pályázati támogatások 
felhasználásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Beszámoló az önkormányzat energiaracionalizálási 
tevékenységéről, a feladatokról a pályázati lehetőségek tükrében) 
 
 122/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „az 
önkormányzat energiaracionalizálási tevékenységéről, a 
feladatokról a pályázati lehetőségek tükrében” című beszámolót 
elfogadja. Megállapítja, hogy a területen – különösen a 
Hungarospa Zrt. kiemelkedő megújuló energia hasznosítási 
tevékenységének köszönhetően – az önkormányzat a kezdeti 
lépéseket megtette. Szükségesnek tartja a megjelölt feladatok 
teljesítését, különösen 
 

- önkormányzati energetikus működését, 

- a kistérség energetikai stratégiájának elkészítését és 
előterjesztését, 

- a pályázati támogatási lehetőségek kihasználását. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2011. március 31. 
Felelős:  jegyző 
               önkormányzati intézmények vezetői 

 
(Előterjesztés a Pálfi István TISZK TIOP pályázatának 
finanszírozására) 
 
 123/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  

 
1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a projekt megvalósításához 2010. évben a Pálfi István TISZK 
TIOP pályázat alszámlájára 8.212.463 Ft-ot átutal 2010. június 30-
ig. A szükséges önrészt hitel felvételével biztosítja.  
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2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2010. augusztus 31-ig a projekt likviditásának megelőlegezésére 
30.000.000 Ft összeget biztosít, legkésőbb 2011. február 28-ai 
visszafizetési határidővel. A szükséges forrást hitel felvételével 
biztosítja.  
 
Határidő:  2010. június 30., illetve 2010. augusztus 31. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a TDM – Középtávú Együttműködési Megállapodás 
megkötésére) 
 
 124/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az önkormányzat és a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft. között 
kötendő együttműködési megállapodást és felhatalmazást ad 
annak aláírására, valamint teljesítésére. 
A megállapodás teljesítéséről évenként jelentést kér, mindkét 
féltől. 
 
Határidő: 2010. június 25., illetve folyamatos 
     jelentéstételre: minden év február 28. 
Felelős: - jegyző 
              - kft. ügyvezetője 

 
 
(Beszámoló az Állami Számvevőszék helyi adókat érintő 
ellenőrzéséről) 
 
 125/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Állami Számvevőszék „a helyi adók rendszerében a hatékonyság 
és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről” készített 
számvevői jelentését elfogadja, utasítja a jegyzőt a feltárt kisebb 
hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készítésére. 
 
Határidő: 2010. július 1., illetve folyamatos  
Felelős:   jegyző  

 
(Előterjesztés bérleti szerződés meghosszabbítására) 
 
 126/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 3337/12 hrsz-ú ingatlan 200 m2 
nagyságú területére, a Magyar Telecom Nyrt-vel kötött bérleti 
szerződés – változatlan feltételek mellett - 2020. december 31. 
napig történő meghosszabbításához. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés módosításának aláírására. 
 
Határidő: 2010. július 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Vénkert közvilágításának bővítéséről) 
 
 127/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Vénkertben levő Veréb és Fürj dűlőben, valamint a 
9982 hrsz-ú dűlőben közvilágítás kiépítésére vonatkozó tervezési 
munkálatok megkezdését. 
 
A tervezési munkálatok elvégzésére a Beruker MM Bt-t bízza meg 
bruttó 618.750 Ft összegű díj megállapítása mellett, melynek 
fedezete a 2010. évi városi költségvetés „átadott pénzeszközök” 
táblázat „közvilágítás bővítés” kerete. A kivitelezési munkálatok 
tényleges megvalósításáról a pontos költségek ismeretében, külön 
előterjesztés keretében dönt.   
 
Határidő: tervek elkészülésére 2010. szeptember 30. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés önkormányzati utak útszőnyegezési munkálatainak 
költségigényéről) 
 
 128/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, a 2010. évben a városi költségvetésben 
útszőnyegezésre rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig – 
sorrendben - az alábbi munkálatok elvégzését: 
 
- Bánomkerti út (Tessedik utca és buszforduló közötti 
szakasza) bruttó 12,8 MFt összegben, 
- Vasvári Pál utca (Hajdú utca felőli vége) bruttó 2,9 MFt 
összegben, 
- Gorkíj u. (Szabadság u. – Csontos u. közötti szakasz) 
bruttó 4,9 MFt összegben, 
- Hamvas u. (Nádudvari út – Bordángát u. közötti szakasz) 
bruttó 6,9 MFt összegben, 
- Sóvágó zug bruttó 1,5 MFt összegben, 
- Hóvirág és Százados utcák tervezése bruttó 1,0 MFt 
összegben.  
 
Utasítja a jegyzőt a közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
felhatalmazza a polgármestert a kivitelezői szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2010. október 15. 
Felelős:   jegyző 
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(Javaslat árvízkárosultak megsegítésére) 
 
 129/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hitelből 1.000.000 Ft-ot fordít az árvízkárosultak megsegítésére.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszavazott összeget az 
arra legrászorultabbak támogatására utalja át.  
 
Határidő: -  
Felelős:  - 

 
(Válasz belterületi kerékpárút hálózattal kapcsolatos 
interpellációra) 
 
 130/2010. (VI. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a főmérnök Váradi Ferenc és Majoros Petronella 
képviselők belterületi kerékpárút hálózattal kapcsolatos 
interpellációjára adott válaszát.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
 

 

K.m.f. 
 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
Hajdúszoboszló, 2010. június 21.  
 
 
  
 Molnár Viktória leíró 

 


