
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
 
Szám: 3628/2006.  
 
 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006. április 27-én 17.00 
órakor kezdődött  nyilvános ülésének  jegyzőkönyvéből  
 
 
(Beépítési kötelezettség meghosszabbítása iránti kérelem) 
 
 
71/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul  
a Hajdúszoboszló, Tokay u. 84. sz. alatti 7642/77 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozó beépítési kötelezettség  egy évvel történő 
meghosszabbításához.  
 
Határidő: 2006. április 30.  
Felelős: jegyző 
 
 
(A gyepmesteri telep bérbeadása) 
 
72/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
a hajdúszoboszlói 0121 hrsz-ú ingatlan Sándor Ferenc (Hajdúszoboszló, 
Kör u. 14.) részére történő bérbeadásához az alábbi feltételek mellett: 

 
- bérleti idő hossza: határozatlan, 
- felmondási idő: 90 nap, mely a mezőgazdasági év végére eshet, 
- bérleti díj mértéke 2006. évben: 30.000,-Ft, ezt követően bérbeadó 

jogosult a bérleti díjat megemelni az előző évi fogyasztói árindex      
mértékével 

- a bérlő az első évben a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg,  
ezt követően pedig minden év március 31. napig köteles a bérleti 
díjat megfizetni a bérbe adó részére, 

- bérlő az ingatlant csak mezőgazdasági termelés folytatására 
használhatja, harmadik személy részére albérletbe nem adhatja. 

 
Határidő:  2006. május 31. és  folyamatos 
Felelős: jegyző  
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(Tulajdonosi hozzájárulás megadása)   
 
73/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  (4200. 
Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., képviselő: Dr. Sóvágó László polgármester), 
mint a 2475/13 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul, hogy az M. Wilde Club 
Kft. (4181. Nádudvar, Zalka Máté u. 39., ügyvezető: Nyikos István) a 
standfürdő területén a Sakálkert vendéglátó egység bővítési munkálatait 
elvégezze. 
 A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határidő: 2006. április 30.  
Felelős:  jegyző 
 
 
(Közterületi ingatlanrész   használatba adása) 
 
74/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a 
Bordángát utca (hrsz: 815) Nádudvari utca felőli, a Bordángát u. 1. sz. és 
a Nádudvari u. 28. sz. ingatlanok között található cca. 140 m2 nagyságú 
ingatlanrész térítés nélküli használatba adásához a szomszédos 
ingatlanok tulajdonosai, Szakács László és Molnár Anikó részére az alábbi 
feltételek mellett: 
A használati idő hossza: határozatlan. 
Felmondási idő: 90 nap, azzal a kikötéssel, hogy használatba vevők 
semmilyen anyagi és  egyéb követeléssel nem léphetnek fel a 
tulajdonossal szemben.  
Használatba vevők feladata saját költségükön az ingatlanrész 
karbantartása, dísznövényekkel történő betelepítése, fűnyírás, a terület 
drótfonatos kerítéssel való körbekerítése. Ezen felül használatba vevők az 
ingatlanrészt más célra nem használhatják, harmadik személy részére 
albérletbe nem adhatják. 
Az önkormányzat bérleti díjat nem számol fel az ingatlanrész 
használatáért. 
 
Határidő:  2006. május 15. 
Felelős:  jegyző 
 
(Előterjesztés a  volt Széchenyi István Kollégium hasznosítására)  
 
75/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete hozzájárul 
a  volt Széchenyi István Kollégium  (Hajdúszoboszló, Szép Ernő u. 16. sz.) 
konyhájának bérbeadásához Mezei József (4200 Hajdúszoboszló, Kinizsi 
u. 1. sz.) magánvállalkozó részére az alábbi feltételek mellett: 
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- Bérleti díj összege havi nettó 80.000 Ft. 
- A bérlő megtéríti a konyha üzemeltetésével kapcsolatban felmerült 

közműdíjakat. 
- A bérleti idő legfeljebb 3 év, melyet az önkormányzat évente 

felülvizsgál. Amennyiben az önkormányzat az ingatlant más célra 
kívánja hasznosítani, úgy egy év után 90 napos felmondási időt 
határoz meg. 

- A bérlő a használati idő alatt köteles gondoskodni a konyha 
üzemeltetéséről és állagmegóvásáról.  

 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 
aláírására. 
A képviselőtestület hozzájárul, hogy az ingatlan hasznosításából befolyt 
bevétel a létesítmény fenntartási költségeinek fedezésére kerüljön 
elkülönítésre.  
A képviselőtestület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a polgármesteri 
hivatalon keresztül tegyen meg mindent a Szép Ernő utcai ingatlan minél 
költségkímélőbb hasznosítása érdekében  (lehetőség szerinti bérbeadás, 
munkaügyi központ által támogatott személyek alkalmazása), amíg nem 
születik végleges döntés.  
 
Határidő:  2006. április 30. és folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
 (UNDP 2005.  jelű pályázat benyújtása) 
 
76/2006. (IX.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a  „Az önkormányzati szektor energetikai veszteség-feltárási 
vizsgálatainak, valamint energiahatékonysági  témájú megvalósíthatósági 
tanulmányainak elkészítésére” az Energia Központ Kht. UNDP-2005 jelű 
kiírására.  
 
A pályázat célja a következő:   
A Polgármesteri Hivatal és a Gönczy Pál Általános Iskola 
energiaauditjának elkészítése amely lehetővé teszi a későbbi 
energiahatékonysági beruházások sikerességét. Az audithoz szükséges 
önerőt (beruházás megindítása nélkül az audit 60%-a) 1.080.000,-Ft-ot, 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hitel 
felvétellel biztosítja. 
 
 
Határidő:  2006. október 31. 
Felelős:  jegyző 
 
 
 



 4 

(„A vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses    
lopások visszaszorítása, megelőzését elősegítő programok 
támogatása” pályázat benyújtása)             
 
77/2006.(IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be,  a Belügyminisztérium Országos Bűnmegelőzési Központhoz 
(OBmK), - „A vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses 
lopások visszaszorítását, megelőzését elősegítő programok 
támogatására” – pályázati kiírásra és biztosítja  
a szükséges 2006-2007. tárgyévi 25 %-os önerő meglétét, azaz 500.000 
Ft-ot. A pályázat teljes költségvetése: 1.996.000 Ft. 
 

Forrás                                  2006                2007               Összesen 
Saját forrás   430.000           70.000                  500.000 
Más támogatásból 
származó összeg                    0                       0                        0 
ObmK-tól igényelt  
összeg         1.290.000           205.000             1.496.000 
Összesen:                   1.721.000           275.000             1.996.000 
 

Határidő: 2006. április 28.  
Felelős: jegyző 
 
 
(„A Megyei Egészséges Ifjúságért” pályázat  támogatása) 
 
78/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1. a Luther utcán található játszótér átépítéséhez a még szükséges 

2.000.000 Ft önrészt hitel felvétellel; 
2. a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola sportpályájának burkolat 

felújításához a már biztosított 1.595.320 Ft önerőn kívüli részt a Pávai 
Vajna Ferenc Általános Iskolának a bér- és járulékmaradványa 
átcsoportosításával  biztosítja 

 
Határidő:  2006. december 31. 
Felelős:  jegyző 

      
(A 32/65/2  hrsz. ingatlanra elővásárlási jog gyakorlása) 

 
79/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete kijelenti, 
hogy a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat és a  ART-BRÓKER 
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HUNGARY Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. között 2006. április 25-én, a 
hajdúszoboszlói 3265/2 hrsz-ú ingatlan adásvételére kötött szerződésre 
vonatkozóan él elővásárlási jogával. 
A Képviselőtestület hozzájárul a Hajdúszoboszló a  Hajdúszoboszló, 
Tessedik S. u. 1/a. szám alatti 3265/2 hrsz-ú udvar megnevezésű ingatlan 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattól történő megvásárlásához bruttó 
19.200.000 Ft  vételáron. 
A vételár a Méltányossági Kisajátítási Alap terhére kerül kifizetésre.  
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására.  
 
Határidő:  azonnal, 2006. május 15.  
Felelős:  polgármester   
  jegyző 
 
 
(Rendelet hatályon kívül helyezése) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
11/2006. (IV.27.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (IV.20.)  számú 
rendeletet  módosító 8/2006. (III.23.) számú rendelet hatályon kívül 
helyezéséről. 
 

1. § 
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2006. 
(III.23.) számú önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi. 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2006. május 1.  napján lép hatályba.  
 
 
 

 
(Az 5798/A/2,  valamint   a  2163/4/A/27 hrsz-ú ingatlanok  esetében a 
Vht-ban  biztosított elővásárlási jogról való lemondás.) 
 
80/2006.(IX.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az 
5798/A/2 hrsz-ú, valamint a 2163/4/A/27 hrsz-ú ingatlanok esetében nem 
kíván élni a Vht-ban  biztosított elővásárlási jogával. 
 
Határidő: 2006. április 30.  
Felelős: jegyző  
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(Nagyhegyes község gyermekjóléti szolgáltatásának  ügye) 
 
81/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 62/2006. 
(III.23.) számú határozatát visszavonja és kijelenti, hogy a nagyhegyesi 
gyermekjóléti szolgáltatás feladatainak ellátását nem tudja vállalni.  
 
Határidő: 2006. május 05. 
Felelős: jegyző  
 
 
(Sportrendelet megalkotása) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2006. (IV.27.) számú rendelete a sportról.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról 
szóló 2004. évi I. tv. 55. § (6) bekezdése alapján – a helyi társadalom 
sportolási szükségleteinek, valamint a település lehetőségeinek, a helyi 
sajátosságoknak, hagyományoknak, továbbá a 96/2003. (VII.03.) sz. 
képviselőtestületi határozattal elfogadott Hajdúszoboszló Város 
Sportkoncepciója figyelembe vételével, a sporttevékenységgel 
kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeiknek, a költségvetésből a 
sportra fordítható összeg meghatározására az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed 
 

a.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által fenntartott 
intézményekre, diáksport-egyesületekre, diáksportkörökre, jogi 
személyiséggel rendelkező sportegyesületekre, társadalmi 
szervezetekre, 

b.) öntevékeny sportközösségekre, egyéb sport célú civil 
szervezetekre, 

c.) az önkormányzat közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi 
sporttevékenységben résztvevő magánszemélyekre, 

d.) a képviselő-testületre és szerveire. 
 

A sporttal kapcsolatos célok, feladatok 
 

2. § 
  
(1) A testnevelés és a sport részterületei - az óvodai testneveléstől a álló  
     egészet képezzenek, egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik                         
     rovására. 



 7 

(2) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata lehetővé kívánja tenni, hogy a 
testnevelés és a sport valamennyi hasznos funkciója 
(egészségmegőrzés, személyiség formálás, mozgáskultúra fejlesztése, 
nemzeti tudat erősítése, közösségi magatartás kialakítása, a nemzetek 
és az országok közötti kapcsolatok fejlesztése a szabadidő kulturált 
eltöltése, szórakozás és szórakoztatás) érvényesülhessen.  

(3) Az önkormányzat a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatait a 2004. 
évi I. tv. 55. § (1) bekezdése és a város sportkoncepciója alapján az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 
a.) Sportlétesítmények építése, fejlesztése, fenntartása. 
b.) A nevelési és oktatási intézmények sportlétesítményei működési 

feltételeinek biztosítása, felszereléseinek fejlesztése.  
c.) A diáksport feltételrendszerének megfelelő biztosítása. 
d.) A szabadidősport feltételeinek fejlesztése, a napi mozgást 

biztosító játszóterek, közparkok kialakítása, fenntartása. 
e.) A gyermek, ifjúsági sport, utánpótlás-nevelés, tömegsport 

rendezvények szervezése, segítése, támogatása (DSB, helyi 
rendezvények, bajnokságok). 

f.) Önszerveződő sportegyesületek, társadalmi szervezetek 
támogatása (egyedi és pályázati úton). 

g.) Sporttal foglalkozó szakemberek támogatása (továbbtanulás, 
továbbképzés). 

h.) Eredményes sportolók, egyesületek támogatása, 
tehetséggondozás. 

i.) Helyi kitüntetések, díjak odaítélése. 
 
 

 
A sportfeladatok ellátásának szervezeti keretei 

 
3. § 

 
Az rendeletben meghatározott sportfeladatok ellátása, illetve segítése 
érdekében a Polgármesteri Hivatal szervezeti keretén belül az ügyrend 
szerint működik az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda.  
Az önkormányzat működteti a Kulturális és Sport Bizottságot. 

Az önkormányzat sport feladatainak finanszírozási formái 
 

4. § 
 
(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az e rendeletben 

meghatározott sport-feladatainak ellátására az éves költségvetési 
rendeletében pénzalapot különít el.  
Ennek forrásai: az önkormányzat saját bevétele, a központi 
költségvetésből származó normatív állami hozzájárulás, a 
központosított előirányzatokból származó összeg és az állami 
pénzalapból pályázati úton elnyerhető támogatás. 
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(2) A képviselő-testület a rendeletben meghatározott sport-feladatok 
ellátására az éves költségvetési rendeletben elkülönített pénzalapok 
felosztását a Kulturális és Sportbizottság hatáskörébe helyezi.  

 
 

A helyi sportszakember ellátásról 
 

5. § 
 
A képviselő-testület - a sport bizottság és iroda útján - biztosítja a 
rendeletben meghatározott, költségvetésből finanszírozott sportfeladatok 
ellátásához szükséges - jogszabályokban meghatározott képzettségű - 
vezetők és szakemberek foglalkoztatását. 
 

Az együttműködésről 
 

6. § 
 
 A rendeletben meghatározott sportfeladatok megvalósítása érdekében a 
képviselőtestület  -  a sportbizottság és a sport iroda útján  -  
együttműködik.  
 

a.) a sportágazat megyei és országos szerveivel, 
b.) a helyi nevelési-oktatási intézményekkel, 
c.) a városban működő sporttevékenységet folytató 

sportegyesületekkel, társadalmi szervezetekkel, öntevékeny 
sportközösségekkel, a sporthoz közelálló magánszemélyekkel és 
támogatókkal. 

 
 

Záró rendelkezés 
 

7. § 
 
Ez a rendelet 2006. május 1-én lép hatályba. 
 
 
(A  közterület-használatot szabályozó önkormányzati rendelet 
kiegészítése) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2006. (IV.27.) számú rendelete a közterület-használat, közterület-
hasznosítás helyi szabályairól szóló 8/1999. (V.01.) Ör. számú 
rendelet kiegészítéséről 
 

1. §. 
 
A 8/1999. (V.01.) Ör. számú rendelet értelmező és záró rendelkezéseket 
tartalmazó 16. §-a (17) bekezdéssel egészül ki:  
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„16. § (17) Közterület-jellegű hasznosítás:  
 
a.) A cirkuszi és vidámpark jellegű, területigényű egyéb mutatványos 

tevékenység céljára kijelölt hely a városban a Böszörményi út 
melletti sportrepülőtér erre a célra az ott folyó fő tevékenység  
veszélyeztetése nélkül felhasználható területrésze.   

 
b.) Az a., pont szerinti rendelkezés nem érinti a repülőtérre biztosított 

fő cél szerinti hasznosítási jogosultságot.  
 

2. §. 
 
A rendelet 2006. május 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 
levő ügyekben is alkalmazni kell.” 
 
 
(Magasabb vezetői pótlék megállapítása) 
 
82/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a  közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 102. §-ának 2/e. pontjában biztosított jogkörében eljárva az 
intézmények vezetőinek magasabb vezetői pótlékát 2006. április 1-től az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 

Sor-

sz. 

 

Intézmény neve 

 

Intézményvezető neve 

 

Alapbér 

(Ft-ban) 

Magasabb 

vezetői 

pótlék 

(Ft-ban) 

1. 
Hőgyes Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola 

 
 
Szandai Kázmér 

 
 

195.250 

 
 

58.800 

2. Közgazdasági Szakközépiskola 
 
Antalné Tardi Irén 

 
228.250 

 
58.800 

3. Bocskai István Szakképző Iskola 
 
Szilágyi Lajos 

 
228.250 

 
58.800 

4. 
Szép Ernő Középiskolai 
Kollégium 

 
Márton Károly 

 
176.988 

 
54.900 

5. Gönczy Pál Általános Iskola 
Kulcsárné Gógán 
Erzsébet 

 
170.968 

 
52.900 

6. Thököly Imre Általános Iskola 
 
Erdei Gyula 

 
183.008 

 
52.900 

7. Bárdos Lajos Általános Iskola 
 
Koncz Zsuzsanna 

 
189.028 

 
52.900 

8. 
Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskola 

 
Tóth Istvánné 

 
158.928 

 
52.900 

9. Egyesített Óvodai Intézmény 
 
Császi Lászlóné 

 
189.028 

 
52.900 

10. Zichy Géza Zeneiskola Török László 146.888 49.000 
11. Nevelési Tanácsadó Girasek János 110.000 49.000 

12. 
Kovács Máté Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár 

 
Berényiné Szilaj Ilona 
megbízott igazgató 

 
211.750 

 
58.800 

13. Hajdúszoboszlói Lapkiadó Tibai Irma 
 

103.904 
 

54.900 
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14. Városi Televízió Búzási László 119.300 54.900 
 

Határidő:  2006. április 30.   
Felelősök:  jegyző 
 
 
(A 2006. évi belvíz-, csapadékvíz elvezetési beruházásokra 
előterjesztés)  
 
83/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletének megfelelően jóváhagyja a 2006. évi belvíz- és 
csapadékvíz elvezetés beruházási munkálatokat.  
 
Határidő: 2006. október 31. 
Felelős: jegyző 
 
 
 
(Előterjesztés  Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör 
kérelméről) 
 
84/2006. (IV.28.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv 1 § (4) 
foglaltakra – a Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör (4220 
Hajdúböszörmény, Bocskai tér 2.) kezdeményezésére megtárgyalta az 
önkormányzat közigazgatási területének genetikailag módosított 
növényektől mentesnek nyilvánításáról szóló előterjesztését és a 
következő döntést hozza: 

1. Csatlakozik a Magyar Természetvédők Szövetsége (1091 Budapest, 
Üllői út 91/b.) génmódosítás-mentes Magyarországért kampányához 

2. A csatlakozás keretében: 

- génmódosítás mentes övezetté nyilvánítja Hajdúszoboszló    
közigazgatási területét 

- génmódosítás-mentes politikát követel az általa nyújtott 
szolgáltatások során 

- a rendelkezésre álló eszközökkel segíti a génmódosított 
szervezeteket nem használó mezőgazdasági rendszerek 
erősödését, fejlesztését 

- figyelemmel kíséri a génmódosított növények kibocsátására és 
forgalmazására kiadott engedélytervezeteket és amennyiben 
szükségesnek ítéli, jelzi a géntechnológiai hatóságnak, hogy 
Hajdúszoboszló települést vonja ki az engedély hatálya alól. 
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Megbízza a Polgármestert, hogy keresse meg a szomszédos 
települések polgármestereit, csatlakozzanak a kezdeményezéshez és 
nyilvánítsák közigazgatási területeiket génmódosítás mentes övezetté. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata csatlakozik Aquitánia, 
Baszkföld, Felső-Ausztria, Limousin, Salzburg, Schleswig-Holstein 
Thrákia-Rodope, Toscana és Wales „A genetikailag módosított, a 
konvencionális és az ökológiai gazdálkodás összeegyeztetéséről” 
közös nyilatkozathoz. 
 

Határidő:  2006. május 31. 
Felelős:  jegyző 
 
 
 
(Állami támogatásról történő lemondás) 
 

85/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi  határozat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete a 
szennyvízcsatorna hálózatépítés II/A ütem beruházása ( Jóváhagyó 
közlöny száma: Önkormányzatok Közlönye X évf. 8 szám ( 2004.július 
26.)  1 sz melléklet 30 sorszám alatt. Beruházás típusa: 223 gravitációs 
csatornahálózat valamint nyomóvezetékek építése  átemelőkkel. )  során 
fel nem használt 14.862.800,-Ft összegű állami céltámogatásról lemond, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő:  2006. május 05. 
Felelős:   polgármester 
 
 
(A 2006. évi járda felújítási beruházások) 
 
86/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi 
járdafelújítást az előterjesztés melléklete  szerint, választókörzetenkénti 
felosztásban támogatja.  
 
Határidő: 2006. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 
 
 
(Emlékfa-ültetési kezdeményezéshez csatlakozás) 
 
87/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi 
járdafelújítást az előterjesztés melléklete  szerint, választókörzetenkénti 
felosztásban támogatja.  
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Határidő: 2006. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 
 
 
(„Városok, Falvak Szövetsége – Kulturális Régió Egyesület”-hez 
csatlakozás)  
 
 
88/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
felkérését  megköszönve -  alapító tagként belép a debreceni 
kezdeményezésű és székhelyű „Városok és Falvak  Szövetsége – 
Kulturális Régió” egyesületbe és vállalja a tagdíj megfizetését.  
Az önkormányzat  egyesületbeni  képviseletével megbízza a kulturális (és 
sport) bizottság mindenkori elnökét, aki a tevékenységéről rendszeresen 
tájékoztatja a képviselőtestületet.  
Felkéri a jegyzőt a határozat mielőbbi továbbítására és a  megalakuláshoz  
- működéshez szükséges segítség megadására.  
 
Határidő: 2006. május 05.  illetve folyamatos  
Felelős:  jegyző, illetve a kulturális és sport bizottság elnöke  

 
 
 
(Mezőgazdasági bizottság nem képviselő tagjának megválasztása) 
 
89/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Czeglédi 
László helyett Kiss Gábort (Hajdúszoboszló, Bánomkerti u. 73.)  a 
mezőgazdasági bizottság tagjává 2006. május 1-től megválasztja.  
Határidő: - - 
Felelős: - - 
  
 
(Előterjesztés gépjármű cserékről) 

 
90/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
hozzájárul, hogy a polgármesteri hivatal  IFP167 forgalmi rendszámú 
Renault Trafic  típusú  mikrobuszát a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Részvénytársaság  részére 3,5 millió forintért értékesítse.   
Ugyancsak hozzájárul a Renault cégtől új mikrobusz vásárlásához 5,8 
mFt-ért. Az  eladási  és vételár közötti különbözetet a hivatal pályázati 
visszatérülésből fedezi.  
Felhatalmazza a jegyzőt a gépjármű cserék lebonyolítására.  
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Határidő: 2006. május 31.  
Felelős: jegyző  

 
K.m.f. 

 

Dr.Sóvágó  László sk.                                  Dr.Vincze Ferenc   sk.  
     polgármester                 jegyző 
 
          Kocsis Róber sk. 
                                                 alpolgármester  
 
 
 
A  kivonat hiteléül:  
Hajdúszoboszló, 2006. május 08. 
 
     Virág Sándorné  
         leíró 
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