
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: 6794-1/2011.   
 

K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 
március 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Tájékoztató Hajdúszoboszló közbiztonságának 2010. évi 
helyzetéről, a közbiztonság    érdekében tett intézkedésekről és az 
azzal kapcsolatos feladatokról) 
 
 49/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló közbiztonságának 2010. évi helyzetéről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
 
(Javaslat rendelet módosítására – helyi menetrendszerinti 
autóbuszjáratok 2011. évi díjairól)  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

9/2011. (III. 31.) sz.  önkormányzati rendelete 
a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, 

tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak 
és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési 

költségek megállapításáról  szóló 1/2007. (01. 25.) Ör. sz. 
rendeletének módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és az 
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés m.) pontja alapján, 
figyelemmel az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 
rendelkezéseire, a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az 
iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok 
díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve 
kezelési költségek megállapításáról szóló 1/2007. (01.25.) Ör. sz. 
rendeletét ( továbbiakban: rendelet ) az önkormányzat szervezeti 
működési szabályzatáról szóló 11/2007. (IV. 19.) Ör. sz. rendelete 
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által előírt Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 
Városfejlesztési. Műszaki Bizottságának, Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottságának, és Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának 
véleményének kikérésével az alábbiak szerint módosítja  
 

A helyi utazásért fizetendő árak 
1. § 

 
(1) A rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A menetjegy ára az autóbusz vonalszakaszain (nettó): 168,- Ft 
 
(2) A rendelet 3.§ (2) bekezdésének a./, b/ és c./ pontja az 
alábbiak szerint módosul:  
 

 
Záró rendelkezések 

 
2. § 

 
Jelen rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 
 

(Előterjesztés gyógy-szolgáltatások végzésére a Hotel Délibábban) 
 
 50/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosként egyetért azzal, hogy a Hajdúszoboszlói 
Hungarospa Zrt. a hajdúszoboszlói Délibáb Invest Kft.-vel a 
tulajdonában álló hajdúszoboszlói Hotel Délibábban történő 
gyógyszolgáltatások végzésére és ennek keretében termálvíz 
biztosítására irányuló szerződést a szálloda korábbi 
tulajdonosával 2008. december 31-én kötött szerződése szerinti 
változatlan feltételekkel megkösse.  
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős:   Hungarospa Zrt. vezérigazgatója 

a./ az arcképes egyvonalas 

bérletszelvény ára egész 

hónapra (nettó): 

2.560,- Ft 

b./ az arcképes összvonalas 

bérletszelvény ára egész 

hónapra (nettó): 

3.600,- Ft 

c./ tanuló és nyugdíjas 

összvonalas bérletszelvény 

egész hónapra (nettó): 

2.000,- Ft 



 
(Előterjesztés gyógyvíz-vásárlási kérelmekről) 
 
 51/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói Corvin Palace, illetve az Atlantis szálloda részére 
60-60m3/nap gyógyvíz vásárlását engedélyezi.  
Megbízza a Hungarospa vezérigazgatóját, hogy a szerződés-
tervezetet(ket) készítse el, és azt (azokat)  terjessze aláírás előtt - 
tájékoztatásul - a testület elé. 
Az egyszeri igénybevételi díj az önkormányzatot illeti meg. 
Felkéri a Hungarospa vezérigazgatóját, hogy a képviselő-testület 
júniusi ülésére készítsen jelentést a szállodák részére biztosított 
gyógyvíz-vásárlások helyzetéről, csatolja az érvényes 
szerződéseket, számoljon be a megtett intézkedésekről, a 
75/II/2008. (IV.24.) sz. testületi döntésnek megfelelően a kvótákat 
igénybe  nem vevőkkel szembeni eljárások eredményéről. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős:   Hungarospa Zrt vezérigazgató 

 
 
(Előterjesztés Bárdos Lajos Általános Iskola KEOP-2011-4-.9.0, 
valamint KEOP-6.2.0/B/09-11  pályázatok benyújtására) 
 
52/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Bárdos Lajos Általános Iskola által tervezett 
energetikai pályázatok benyújtását.  
A KEOP–6.2.0-/B.09-11 projekt összköltsége az előzetes 
költségbecslés alapján, 157.000.000 Ft az ehhez szükséges önerő 
mértéke 7.850.000 Ft. A KEOP-2011-4.9.0 projekt összköltsége 
142.500.000 Ft az ehhez szükséges önerő mértéke 21.375.000 Ft. 
A komplett pályázati dokumentáció valamint a megvalósíthatósági 
tanulmány költsége a két projektre vonatkozóan a jelenlegi 
költségbecsléssel számítva 7.381.875 Ft. Az aláírandó 
szerződésben csak elszámolható költségek szerepelhetnek, a 
közbeszerzés és a projektmenedzsment közbeszerzés hatálya alá 
tartozik, ezért erre vonatkozó rendelkezést a szerződés nem 
tartalmazhat. 
A projektekhez szükséges legfeljebb 36.606.875 Ft összegű 
önerőt saját forrásként 2011. évi és az azt követő évek 
költségvetésében hitelből biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve pályázati kiírás szerint  
Felelős: Tömöri Ilona igazgató 

 
 



(Előterjesztés a városi közvilágítás átépítésével, bővítésével 
kapcsolatban) 
 
53/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi közvilágítást érintő fejlesztéseket támogatja a megjelölt 
keretösszegek biztosítása mellett a 2011 évi városi költségvetés 
"beruházási táblázat közvilágítás bővítés" kerete terhére: 
 
 1./ Szent Erzsébet utcán közvilágítás 
              - tervezése, engedélyezése, bruttó 625.000,- Ft, 
 2./ Szováti úton közvilágítás  
     - külterületi szakasz tervezése, engedélyezése bruttó 
625.000,- Ft, 
             - kivitelezése, bruttó 3.125.000,- Ft, 
 3./ Fazekas Mihály dűlőn közvilágítás  
              - kivitelezése bruttó 3.375.000,- Ft, 
 4./ Veréb, Fürj, és 9982 hrsz-ú dűlőkön közvilágítás 
              - kivitelezése bruttó 8.500.000,- Ft. 
 
Határidő: folyamatos, jelentésadásra: 2012. április 30.       
Felelős:   jegyző 

 
  
(Előterjesztés ÉAOP-4.1.3/B pályázathoz – bölcsőde fejlesztés – 
költségvetési forrás biztosításáról) 
 
54/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi városi költségvetés „Beruházások” (13.sz. melléklet) 
táblázat „Bölcsőde fejlesztés ÉAOP-4.1.3/B” projekt 
megvalósításához mindösszesen 124.479-eFt összeget biztosít, 
így az eredetileg betervezett kiadásokat 92.185,-eFt összeggel 
megemeli, melynek fedezete hitel. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős:    jegyző    
                 polgármester 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ 2011. évre érvényes intézményi térítési díjairól) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

10/2011. (III. 31.) 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.), 16/2009. (XI.26.) 
és 6/2010. (III.25.) Ör-rel módosított – 20/2008. (IX.18.) rendeletet 
(a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

1. § 
 
 

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

sz. melléklete kerül.  

2. § 

 

Jelen rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a 

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell 

 

1/a. sz. melléklet 

 
A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 

Az 1993. évi III. törvény, a 29/1993. (II.17) Korm. rendelet és a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény 

rendelkezései alapján számított 

Hajdúszoboszlóra vonatkozó intézményi térítési díjai 

2011. 

 

 

Ellátási forma 
Térítési díj 

 

Nappali ellátás 

(Idősek klubja) 

tartózkodási napidíj 

495 Ft / ellátási nap 

 

Házi segítségnyújtás 405 Ft/óra 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 105 Ft/készülék/nap 



Étkeztetés 
(A feltüntetett árak az 

ÁFA-t nem tartalmazzák) 
300 Ft/ellátási nap 

Ebédszállítás 

(A feltüntetett árak az 

ÁFA-t nem 

tartalmazzák) 

75 Ft/ellátási nap/háztartás 

Támogató szolgáltatás 

 

Személyi segítés 

 

1370 Ft/ szolgálati óra 

Szállító szolgáltatás  

 275 Ft/ szállítási km 

1/b. sz. melléklet 
 

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
1993. évi III. törvény 115. §. (3) bekezdése értelmében,  

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete által csökkentett 
Hajdúszoboszlóra vonatkozó intézményi térítési díjai 

 

2011. évre 
 

Ellátási forma 
Térítési díj 

Nappali ellátás 

(Idősek klubja) 

tartózkodási napidíj 

Térítésmentes 

Házi segítségnyújtás 

(saját jövedelem 

alapján) 

jövedelemme

l nem 

rendelkező 

  

saját jövedelem a 

nymin. 200%-ig  

 

 saját jövedelem a nymin. 

200%-a fölött 



Tér

ítés

me

ntes 

200 Ft/óra 400 Ft/óra 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás Térítésmentes 

Étkeztetés 

(saját jövedelem 
alapján) 

jövedelemme

l nem 

rendelkező 

 

jövedelem a 

nymin. 100%-ig 

 

jövedelem a 

nymin. 100-

220%-ig 

jövedelem a nymin. 

220%-a fölött 

Térítésmentes 

96 Ft + ÁFA= 

120 Ft/ellátási nap 

148 Ft + ÁFA =  

185 Ft/ellátási nap 

300 Ft +ÁFA =  

375 Ft/ellátási nap 

Ebédszállítás 

(saját jövedelem 

alapján) 

jövedelemme

l nem 

rendelkező 

 

 jövedelem a 

nymin. 100%-ig  

 

  

jövedelem a 

nymin. 100-220%-

ig  

 

 jövedelem a nymin. 

220%-a fölött 

Térítésmentes 

32 Ft +ÁFA = 

40 

Ft/ell.nap/háztart

ás 

40 Ft +ÁFA = 

50 Ft/ell. 

nap/háztartás 

76 Ft + ÁFA =  

95 

Ft/ell.nap/háztartás 

 

Támogató szolgáltatás 

Szociálisan rászorult személyek részére 

Személyi segítés 

Jövedelemmel nem rendelkező 
Jövedelemmel rendelkező 

Térítésmentes 275 Ft / szolgálati óra 

Szállító szolgáltatás – városon belül és kívül 



Jövedelemmel nem rendelkező Jövedelemmel rendelkező 

Térítésmentes 80 Ft +ÁFA = 100 Ft/szállítási km 

Szállító szolgáltatás – intézményi ellátottak részére –  

városon belül és kívül 

Jövedelemmel nem rendelkező Jövedelemmel rendelkező 

Térítésmentes 80 Ft +ÁFA=100 Ft/szállítási km 

Szociálisan nem rászorult személyek részére 

Személyi segítés Szállító szolgáltatás 

500 Ft/ szolgálati óra 
400 Ft + ÁFA = 500 Ft/ szállítási km 

 
 
(Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
eddigi tevékenységéről) 
 
 55/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről készített beszámolót elfogadja. 
A beszámolóban foglalt középtávú intézményi tervekkel a 
képviselő-testület egyetért. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés a településrendezési tervek módosításával 
kapcsolatos kérdésekről) 
 
 56/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szükségesnek tartja az örökségvédelmi hatástanulmány 
kiegészítését a területrendezési tervek módosításával érintett 
területek vonatkozásában.  
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról hozott 
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat - 
figyelembe véve a  bekért nyilatkozatokat - nem tartja 
szükségesnek egyéb hatástanulmány készítését.  
Határidő:  folyamatos 



Felelős:  polgármester, főépítész 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a városi főépítészt, hogy a 282/2009.(XII.11.) Korm. 
Rendeletben meghatározottak alapján a Hajdú-Bihar Megyei 
Területrendezési Tervben szereplő térségi övezetek lehatárolását 
és az ezzel kapcsolatos véleményezési eljárást folytassa le.   
 
Határidő:  2011. július 31. 
Felelős:  polgármester, főépítész 

 
 
(Előterjesztés kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú 
pályázatról) 
 
 57/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja pályázat benyújtását az Észak-alföldi Operatív Program 
keretében meghirdetett (ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú) 
„kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” felhívásra. 
Utasítja a jegyzőt projektterv elkészíttetésére a teljes város 
területére vonatkozóan, melynek elkészítésére bruttó 4 Mft 
keretösszeget határoz meg a 2011. évi városi költségvetés 
„beruházások” táblázatban található „Dózsa György úti kerékpárút 
tanulmányterve” 1 Mft összegű kerete felhasználásával. A 
megvalósításhoz szükséges és hiányzó 3 Mft összeget hitelből 
biztosítja.  
Felhatalmazza polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás városi közüzemi ivóvíz és 
szennyvízcsatorna hálózat állapot felvételi és bővítési 
engedélyéhez) 
 
 58/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  

 
A, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
hajdúszoboszlói 2667/35, 2667/39, 2667/46, 2667/52 és 2667/53 
hrsz-ú ingatlanok feletti tulajdonosi jog gyakorlója, tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlanokat érintő közüzemi 
ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózat állapot felvételi terve és a 
szennyvízcsatorna hálózat bővítése a H-1/2011 számú tervek 
alapján vízjogi létesítési engedélyezésre kerüljön. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozza, hogy a tervezett fejlesztés, valamint az állapot 



felvételi tervben szereplő létesítmények üzembe helyezése a 
város településrendezési terveivel összhangban van. 
B, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
mint a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában 
lévő hajdúszoboszlói 0232 hrsz-ú ingatlan tulajdonosi jog 
gyakorlója, tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a H-7/2011 
számú terv alapján létesítendő tisztított szennyvíz elvezető 
vezeték vízjogi létesítési engedélyezésre kerüljön.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a Damjanich utca 10. szám 
alatti hotel kerítés építéséhez) 
 
 59/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 3098, 3112/1, 3107/1, 3106/1 és 3120 hrsz-ú 
ingatlanon a K. V. Ingatlanbefektetési és Forgalmazási Kft. a 
Damjanich u. 10. szám alatti szálloda kerítését az alábbiak szerint 
építse meg: 
 
- a Gábor Áron utca felőli részen a közterületen virágládák és 
padok épülnek oly módon, hogy a kerítés a telekhatáron kerül 
kialakításra; 
- a Damjanich utca felőli oldalon növényhálóra futtatott 
élősövény határolja a telket, illetve kérve a tulajdonost, hogy a 
járdát a szálloda építse ki. 
 
A virágládák és a padok megépítéséről és karbantartásáról a 
szálloda köteles gondoskodni. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés épület bontásáról) 
 
 60/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 
121 hrsz-ú ingatlanon található épület elbontásához. 



A terület jelenlegi használójának 90 napon belül kiürített 
állapotban át kell adnia az épületet a hivatal munkatársai részére. 
 
Határidő: 2011. július 30. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról) 
 
 61/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és 
működtetéséről szóló Társulási Megállapodás módosítását az 
alábbiak szerint fogadja el. 
 
A Megállapodás II/4. pontja a következőre változik:  
 
4. A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó 
napjával lehet. A kilépési szándékot a kilépni szándékozó 
önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott 
határozatával megerősítve a tárgyévet megelőző év 
augusztus hónap 1. napjáig kell bejelenteni a Társulásnak. A helyi 
önkormányzati választást követő évben a társulási megállapodást 
felmondani a naptári év első felének utolsó napjával is lehet. A 
kilépési szándékot a kilépni szándékozó önkormányzat képviselő-
testületének minősített többséggel hozott határozatával 
megerősítve a tárgyév április hónap 30. napjáig kell bejelenteni a 
Társulásnak. A kilépő taggal a Társulás elszámol.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés emléktábla állításával kapcsolatosan) 
 
 62/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, a Szilfákalja 1-3. sz. alatti Járóbeteg-ellátó Centrum 
tüdőgondozó épülete és a Luther utcai járdaburkolat közötti füves 
területen 1 db földre fektetett 25x30 cm méretű – terepszinttől 
max. 5 cm-re kiemelkedő - emléktábla elhelyezését az 
előterjesztés mellékletében szereplő felirattal.  Az emléktábla 
pontos helyét a hivatal illetékes irodájával előzetesen egyeztetni 
szükséges. 
A képviselő-testület térítésmentesen biztosítja kérelmező számára 
a szükséges területet, legfeljebb 10 évre, azonban annak 
tisztántartása és karbantartása kérelmező feladata. 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:   jegyző     



(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi 
beruházási és felújítási programjáról) 
 
 63/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évre vonatkozó beruházási, felújítási programot és 
ütemtervet elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, pályázatok függvényében és ütemterv 
szerint 
Felelős  : polgármester 
                jegyző 

 
(Előterjesztés a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról) 
 
 64/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgált anyagát 
elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2014. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés a környezetvédelmi program 2011. évi intézkedési 
tervére) 
 
 65/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 
2011. évi intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 
 

2011. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep 
fejlesztése projekt – KEOP pályázat 
A beruházás teljes összege: 413.890.000,-Ft  
Önerő: 133.984.000,-Ft 
Felelőse: projektmenedzsment szervezet 
 
2. Szennyvízcsatorna utólagos rákötés beruházása 
5.000.000,-Ft – sajátforrás 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
3. Csapadékvíz elvezetés, belvízépítés: 
100.000.000,-Ft - sajátforrás 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 



4.  Fásítás 
8.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő,  
5. Mobil WC telepítése a Szilfákalja utcára 
2.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő,  
6. Szippantott szennyvíz - kezelés, tisztítás 
4.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
7. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, 
belvízmentesítés 
19.760.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
8. Köztisztasági feladatok ellátása 
Köztisztaság, síktalanítás 
47.630.000,-Ft /sajátforrás/ 
A nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetése 
68.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
A szemétszállítás többletköltsége 
19.280.000,-Ft /sajátforrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
13.600.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése 
5.670.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.680.000,-Ft /sajátforrás/ 
Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 
13.200.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
9.  Zöldterületek fenntartása 
45.360.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
10. Allergén növények kaszálása 
2.800.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
11. Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  
6.800.000,-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: 2011. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
 



(Előterjesztés a Hőforrás utca 30/A és 43. számú ingatlanok előtti 
buszmegállók megszüntetésével kapcsolatosan) 
 
 66/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem támogatja a Hőforrás utca 30/A. és 43. számú ingatlanok 
előtti buszmegállók megszüntetését.  
 
Határidő: - 
Felelős:    - 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi 
közbeszerzési tervéről) 
 
 67/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2011. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés városközpont-rehabilitációs pályázat II. fordulós 
dokumentumainak benyújtására) 
 
 68/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
első fordulóban nyertes "[H]ősök terein - város- és kultúrközpont 
revitalizáció Hajdúszoboszlón" című pályázatát a második 
fordulóban is be kívánja nyújtani, az előterjesztésben jelzett és az 
eddig már beadott dokumentumokban szereplő tartalommal. 
Ennek érdekében a legfeljebb 996.765.382 Ft-tal előzetesen 
pályázati támogatásra érdemesnek ítélt projekt szükséges, 
legfeljebb 235.000.000 Ft összegű önerejét saját forrásként 2011. 
évi költségvetésében - és a következő években is - hitelből 
biztosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt a pályázati anyag második fordulóra határidőben 
történő benyújtására, felhatalmazza a polgármestert a 
dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2011. július 19. 
Felelős:   jegyző 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről) 
 



 69/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt 
eseményekről) 
 
 70/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 
(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról) 
 
 71/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja az E.On Tiszántúli Áramhálózati 
Zrt. részére azon célból, hogy a Járóbeteg – Ellátó Centrum 
energiaellátását biztosítandó az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonát képező 5793/34, 5793/35, 5804, 5821/2, 5821/3 hrsz-ú 
ingatlanokon erőátviteli kábelt fektessen le, csatlakozó kábelt 
bontson el, valamint 3 áramkörös kábelszekrényt helyezzen el a 
Villterv’34 Bt. VT-061/1 és VT-061/2 rajzszámú kiviteli terveinek 
megfelelően, valamint a jogszabályok alapján az érintett 
ingatlanokra vonatkozóan vezetékjogot jegyeztethessen be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

K.m.f. 
 

Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                       jegyző 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Hajdúszoboszló, 2011. április 15.  
 
 
Molnár Viktória leíró 

 


