
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
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Ikt. sz.: 10301-1/2014. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 15-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 

78/2014. (V.15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. május 
15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Napirend: 
 

1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
főigazgatói beosztására beérkezett pályázatok véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
2. Előterjesztés a Szép Ernő Kollégium magasabb vezetői megbízásának 
véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola 
magasabb vezetői megbízásának véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
4. Előterjesztés a Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan értékesítéséről. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
5. Előterjesztés hatáskör átruházására. 
Előadó: jegyző 
 
6. Előterjesztés a közvilágítási hálózat jövőbeli üzemeltetésével 
kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
7. Előterjesztés a Földesi út melletti csatorna kotrásával kapcsolatos 
kérelemről. 
Előadó: főmérnök 
 
8. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról. 
Előadó: polgármester 
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9. Válasz interpellációra a Szilfákalja szilfáinak állapotával kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
10. Válasz interpellációra a 4. sz. főút – Kötelesi út (hrsz.: 038) 
útkereszteződés forgalmi rendjével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
11. Válasz interpellációra vénszőlőskerti védőerdővel kapcsolatosan. 
Előadó: jegyző  
 
12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről. 
Előadó: polgármester  
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
(Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói 
beosztására beérkezett pályázatok véleményezésére.) 
 

79/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói beosztásának ellátására Dr. 
Bartháné Dr. Kmetty Éva pályázatát támogatja. 
 
Határidő:   2014. május 15.  
Felelős:     jegyző 

 
(Előterjesztés a Szép Ernő Kollégium magasabb vezetői megbízásának 
véleményezésére.) 
 

80/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szép Ernő 
Kollégium kollégiumvezetői beosztásának ellátására Gliga Erzsébet pályázatát 
nem támogatja. 
 
Határidő:     - 
Felelős:       - 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola magasabb 
vezetői megbízásának véleményezésére.) 
 

81/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
A. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztásának 
ellátására Patai Anikó pályázatát nem támogatja. 
 



B. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztásának 
ellátására Totyik Tamás László pályázatát nem támogatja. 
 
Határidő:       - 
Felelős:         - 

 
(Előterjesztés a Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan értékesítéséről.) 
 

82/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá 
a Hajdúszoboszló, Sóvágó zug 18. szám alatti 7230/2 hrsz-ú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a Kerekasztal Lovagrend 4200 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 125/B. szám alatti egyesület részére. 
 
Határidő:       - 
Felelős:         - 

 
(Előterjesztés hatáskör átruházására.) 
 

83/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 68. § (5) 
bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 
szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (1)-(2) bekezdésében megfogalmazott 
hatáskörét (a helyi földbizottság állásfoglalása ellen előterjesztett kifogás 
elbírálása) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Mezőgazdasági Bizottságára 
nem ruházza át. 
 
Határidő:       - 
Felelős:         - 

 
(Előterjesztés a közvilágítási hálózat jövőbeli üzemeltetésével kapcsolatosan.) 
 

84/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a városi közvilágítási hálózat, valamint az állandó és eseti díszvilágítás 
üzemeltetési feladatait a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. lássa el 2014. 
október 02-ától. 
 
Utasítja a jegyzőt a feladatellátással kapcsolatos konkrét teendőkről és 
kötelezettségekről készítsen előterjesztést a soron következő testületi ülésre. 
 
Határidő:  2014. június 31. 
Felelős:    jegyző 

 



(Előterjesztés a Földesi út melletti csatorna kotrásával kapcsolatos kérelemről.) 
 

85/2014. (V.15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Földesi út melletti 0169/2 hrsz.-ú csatorna kotrását 970 méter hosszon, a 
Peterman Kft. árajánlatában foglalt bruttó 571.500,- Ft-ért. 
A kotráshoz szükséges pénzügyi fedezetet a 2014. évi városi költségvetés 1. 
sz. melléklet 7. „Tartalékok, pályázati céltartalék” költséghelye terhére biztosítja.  

Határidő: 2014. június 10. 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról.) 
 

86/2014. (V.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét az alábbi közbeszerzésekkel 
egészíti ki: 
 
- közbeszerzés tárgya: „Hőforrás utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón” 
című, ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029 pályázathoz során építési munkákhoz 
kapcsolódó kiegészítő építési beruházás 
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2014. április 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
- közbeszerzés tárgya: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029 pályázathoz 
kapcsolódóan természettudományos labor kialakítása 
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2014. május 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
- közbeszerzés tárgya: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029 pályázathoz 
kapcsolódóan laboratóriumi eszközök beszerzése 
- közbeszerzés típusa: árubeszerzés 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2014. május 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
- közbeszerzés tárgya: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029 pályázathoz 
kapcsolódóan laboratóriumi bútorok beszerzése 
- közbeszerzés típusa: árubeszerzés 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2014. május 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 



 
- közbeszerzés tárgya: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029 pályázathoz 
kapcsolódóan tananyagok fénymásolása 
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2014. június 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2014. december 31. 
Felelős:            polgármester 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről.) 
 

87/2014. (V.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben mellékelt összegzések szerint tudomásul veszi az 
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai 
összegezések tartalmát. 
 
Határidő:  2014. május 31. 
Felelős:            polgármester 

 
K.m.f. 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2014. május 28. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


