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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 
július 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés Kínában teendő promóciós célú látogatásra) 
 
 149/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. június 16-i ülésének 24. számú, két ülés közötti 
eseményekről adott tájékoztatóban szereplő - és akkor tudomásul 
vett - információk, valamint ezen előterjesztés alapján tudomásul 
veszi a Turisztikai Bizottság döntése alapján folyó turisztikai célú 
kínai kapcsolatépítés eddigi intézkedéseit és eredményeit. 
Egyetért azok folytatásával az előterjesztésekben leírt módokon. A 
2011. szeptember 17-19. között Kínában, Hebei tartomány 
Lanshang városában tartandó tematikus kiállításra a polgármester 
vezetésével utazó városi szintű delegáció önkormányzati 
tagjaiként a következőket jelöli ki: 
 
- Dr. Rácz Tiborné 
- Harsányi István 
- Örvendi László 
- Máté Lajos  
- Tóth Attila  
 
Tudomásul veszi, hogy a delegáció önkormányzati tagjainak 
költségeit bizottsági - polgármesteri költségvetési keretekből 
fedezik, míg a további tagok költségeiket maguk viselik. 
 
Határidő: azonnal, tájékoztatás adására: 2011. október 15. 
Felelős: - polgármester 
             - jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ által elnyert  pályázat önerejének biztosítására) 
 
 150/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ nyertes 
felújítási pályázatához szükséges önerőt 5.125.000 Ft értékben, 
valamint a kötelező akadálymentesítéshez és a helyreállító 
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festéshez szükséges forrást legfeljebb 2.250.000 Ft értékben 
költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos, a felújítási munkák befejezéséhez 
legkésőbb 2012. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés referencia intézmények kialakítására) 
 
 151/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola fenntartójaként 
támogatja az intézmény referencia intézménnyé válását. 
Támogatja az ehhez szükséges  minősítési eljárásban való 
részvételét, a TÁMOP 3.1.7/11-es pályázatban foglalt intézményi 
felkészítési terv felkészülési programjának teljesítését.  
Engedélyezi a polgármester úrnak a fenntartói nyilatkozatok 
aláírását. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Bárdos Lajos Általános Iskola fenntartójaként támogatja az 
intézmény referencia intézménnyé válását. Támogatja az ehhez 
szükséges minősítési eljárásban  való részvételét, a TÁMOP 
3.1.7/11-es pályázatban foglalt intézményi felkészítési terv 
felkészülési programjának teljesítését.  
Engedélyezi a polgármester úrnak a fenntartói nyilatkozatok 
aláírását. 
 
Határidő:    2011. július 7., illetve értelemszerű 
Felelősök:   jegyző 
          érintett intézmények vezetői 
 

(A „Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek 
fejlesztésre” kiírt pályázaton való részvétel) 
 
 152/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek 
fejlesztésre” kiírt pályázatra vonatkozó előterjesztést átdolgozásra 
visszaadja az előterjesztőnek.   
Felkéri Máté Lajos és Harsányi István önkormányzati képviselőket, 
hogy a pályázati előkészítő munkában vegyenek részt, nyújtsanak 
segítséget az előterjesztőknek. A „munkacsoporthoz” bármelyik 
önkormányzati képviselő csatlakozhat. 
Az átdolgozott előterjesztés megtárgyalására a város 
polgármestere augusztus 25-én 14.00 órára rendkívüli testületi 
ülést hív össze. 
 



Határidő: előkészítésre: 2011. augusztus 10. 
                döntés meghozatalára: 2011. augusztus 25.   
Felelős: ügyvezető/TDM menedzser 

              munkacsoport tagjai (önkormányzati képviselők)               
 
(A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2011. évi feladat- és 
gazdálkodási terve) 
 
153/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2011. évi feladat- és 
gazdálkodási tervéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
közbeszerzési szabályzatának módosítására és egységes 
szerkezetben történő elfogadására) 
 
 154/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési 
szabályzatát az előterjesztés szerinti egységes szerkezetben 
fogadja el. 
 
Határidő:  2011. július 7. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatására) 
 

155/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Sportegyesület részére a 2011. évi működési, 
pályafenntartási, üzemeltetési kiadásának  fedezésére 6.200.000 
forint rendkívüli támogatást biztosít, amelynek felhasználásáról az 
egyesületnek el kell számolnia. A támogatás forrása hitelfelvétel. 
 
Határidő:  2011. július 31. 
Felelős:      jegyző 

 
(Előterjesztés eszközbeszerzésre biztosított költségvetési 
támogatás felosztására) 
 
 156/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 



Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, és az intézményvezetők 
véleményének figyelembevételével az alábbiak szerint hagyja  
jóvá az oktatási-nevelési intézmények részére a kötelező eszköz- 
és felszerelési jegyzékben megjelölt, 2011. évi eszközbeszerzésre 
fordítható támogatás összegét:  
 
- Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 0,5 mFt  
- Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 0,5 mFt 
- Bárdos Lajos Általános Iskola   0,5 mFt 
- Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola  0,5 mFt 
- Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola  0,5   mFt 
- Közgazdasági Szakközépiskola   0,25 mFt 
- Bocskai István Szakképző Iskola   0,35 mFt 
- Szép Ernő Középiskolai Kollégium  0,5   mFt 
- Zichy Géza Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény                 0,2  mFt 
- Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 0,2  mFt 
- Egyesített Óvodai Intézmény   1     mFt 
 
A támogatási összeg forrása a 2011. évi költségvetési rendeletben 
biztosított 5 millió Ft.  
 
Határidő:  2011. augusztus 1., illetve értelemszerű 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés a településrendezési tervek módosításáról 
(Kolozsvári Zsanett kérelme) 
 

157/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a településrendezési terv következő módosítása 
során a Thököly utca Tóth Árpád utcára tervezett kikötése kerüljön 
megszüntetésre. 
 
Határidő:  2012. december 31. 
Felelős:  polgármester, főépítész 

 
 
(Előterjesztés Bárdos Lajos Általános Iskola KEOP pályázatok 
önerejének biztosításáról) 
 
 158/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a „Zöld jövő”- a környezettudatos nevelés és 
fenntartható fogyasztói magatartás népszerűsítése a 
hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola környezettudatos 
és energiatakarékos átalakítása által” címmel benyújtott KEOP – 



6.2.0/B/09-11 projekthez szükséges 7.889.293 Ft önerőhöz és a 
pályázati dokumentáció elkészítésének 312.500 Ft költségéhez. 
A KEOP-4.9.0 projekthez szükséges becsült 22.141.719 Ft önerőt 
továbbra is biztosítja. 
A projektekhez szükséges legfeljebb 30.343.512 Ft összegű 
önerőt saját forrásként 2011. évi és az azt követő évek 
költségvetésében hitelből biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tömöri Ilona igazgató 

 
(Előterjesztés a Liget utcai magánutak tulajdonjogainak 
rendezéséről) 
 
 159/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem járul hozzá a 2667/36 és 2667/45 HRSZ.-ú „magánút” 
megnevezésű ingatlanok és a 3337/13 HRSZ.-ú „ipartelep” 
megnevezésű ingatlanok tulajdonosi cseréjéhez.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés a Délibáb Hotel kérelméről) 
 
 160/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Délibáb Invest Kft. a Délibáb szálloda bejárata 
előtti közterületen (Hrsz.: 2472) 1 db 1,15m x 0,4m x 2,5m 
paraméterekkel rendelkező totemoszlopot megvalósítson.  
A kérelmező a közterület használatáért az önkormányzati 
rendeletben meghatározott közterület használati díjat köteles 
fizetni. 
Az erről szóló megállapodást a kérelmező a Városfejlesztési, 
Kommunális Irodával köti meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2012. évi mértékével 
kapcsolatosan) 
 
 161/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2012. évi idegenforgalmi adómérték vonatkozásában a jelenlegi 



jogszabályok ismeretében nem kíván változtatni, azt a 2011. évi 
szinten kívánja tartani. 
 
Határidő:  2011. december 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések 
támogatásáról szóló pályázati felhívásról) 
 
 162/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Operatív Program keretében megjelent Belterületi 
bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések /Kódszám: ÉAOP-
5.1.2/D2-11./ kiírásra pályázatot nyújt be. A pályázat 
előkészítésére bruttó 2,5 millió forint keretösszeget biztosít hitel 
terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázatírásra és 
megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó vállalkozói 
szerződés aláírására.  
   
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés a gyalogátkelőhelyek kijelölésével, kivitelezésével 
kapcsolatban) 
 
 163/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Rákóczi utca – Keleti utca csomópontban 
gyalogátkelőhely jogerős építési engedély alapján történő 
kivitelezését a 2011. évi városi költségvetés „Beruházások” 13. sz. 
melléklet táblázatában szereplő „gyalogátkelőhelyek” kerete 
terhére.  
Utasítja a jegyzőt a gyalogátkelőhelyek megvalósításához 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó 
vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés a Nádudvari kommunális hulladéklerakóval 
kapcsolatosan) 
 
 164/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 



Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem támogatja a jelenleg felfüggesztett per folytatásának 
kezdeményezését. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárás során meghozott döntésről) 
 
 165/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
(Tájékoztató két ülés közötti eseményekről) 
 
 166/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
(Válasz képviselői interpellációra) 
 
167/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Dr. Vincze Ferenc jegyző Majoros Petronella Vadász 
Söröző nyitvatartásával kapcsolatos interpellációjára adott 
válaszát.  

 
Határidő: - 
Felelős:   - 

   
(Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
alapító okiratának módosításáról) 
 

168/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság által a 
kiadott hiánypótlásnak megfelelően a hajdúszoboszlói Kovács 
Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát a 



hiánypótlási felszólításban megjelölt szakágazat számával és 
elnevezéssel, 
"932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 
szabadidős tevékenység" kiegészíti. 
A mellékletben kiadott, a kiegészítéssel módosított alapító okiratot 
jóváhagyja. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:     jegyző  

 

 
K.m.f. 

 
 

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

 
 

 
 
 


