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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. 
január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítás 
előkészítésére) 
 

1/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés alapján támogatja a 2011. évi költségvetési rendelet 
előterjesztésben részletezett módosításait. Utasítja a jegyzőt, 
hogy a következő testületi ülésre kezdeményezze a 2011. évi 
költségvetési rendelet módosítását. 
 
Határidő:  következő képviselő-testületi ülés 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés magyar-román határon átnyúló pályázat 
benyújtására) 
 

2/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő tartalommal és partnerekkel pályázatot 
nyújt be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 5. felhívására (HURO/1101) a 
hajdúszoboszlói szabadtéri színpad korszerűsítésére. A 
szükséges 5,5%-os önerőt legfeljebb 21 000 000 Ft összegben 
2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat 
benyújtásáról (ÉAOP-3.1.2/A-11)) 
 

3/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja 2 db pályázat benyújtását az Észak-alföldi Operatív 
Programok keretében önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
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fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra (kódszám: ÉAOP-3.1.2/A-
11) támogatás elnyerésére az alábbiak szerint: 

 
1. pályázat: Kossuth – Luther – Hőgyes utcák 
útrekonstrukciója 
projekt bekerülési költsége: 291.384.748,- Ft 
igényelt támogatás összege: 262.246.273,- Ft 
a 2012 évi költségvetésben biztosítandó önerő mértéke: 
29.138.475,-Ft 
 
2. pályázat: Hőforrás utca útrekonstrukciója 
projekt bekerülési költsége: 215.345.378,- 
igényelt támogatás összege: 193.810.840,- Ft 
a 2012 évi költségvetésben biztosítandó önerő mértéke: 
21.534.538,- Ft 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére, a pályázatok határidőben történő benyújtására, a 
polgármestert felhatalmazza a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határidő:  pályázat benyújtására: 2012. január 30. 
Felelős:    polgármester 
                 jegyző 
 
4/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a 2011. október 21-én az Önkormányzat és a 
Fókuszban 2002 Bt. között pályázatírói tevékenység ellátására 
létrejött Megbízási szerződés módosítását, az önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak fejlesztése tárgyában az Új Széchenyi 
Terv keretében (kódszám: ÉAOP-3.1.2/A-11) benyújtandó 2. 
pályázat elkészítése érdekében. A pályázatíró díjazását 50.000,- 
Ft+ÁFA összegben a 2012. évi költségvetésében biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosítás 
aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
                 jegyző 

 
(Előterjesztés az intézmények pótelőirányzat igényéről) 

 
5/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
támogatja az alább felsorolt intézmények 2011. évi energia 
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pótelőirányzat igényét és az ott megjelölt összegek hitelfelvételből 
történő kiegyenlítését: 
- Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
   bruttó    725.000,- Ft, 
- Egyesített Óvodai Intézmény 
   bruttó 5.110.000,- Ft. 
 
A következő pénzügyi, gazdasági bizottsági  ülésre tájékozató 
készüljön arról, hogy ténylegesen mi okozta a többletigényt és 
ezért ki a felelős. 
 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés újságos pavilon áthelyezésével kapcsolatosan) 

 
6/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  
támogatja, hogy a LAPKER Zrt. tulajdonában lévő, a Szent 
István parkban a strand nyári bejárata előtti téren - közterületen - 
található 19 m2 nagyságú újságos pavilon építmény az 
előterjesztés mellékletét képező helyszínrajzon jelölt 2. sz 
helyszínre áthelyezésre kerüljön. Az áthelyezés tervezési, 
engedélyetetési és telepítési költségei teljes egészében a 
LAPKER Zrt.-t terheli.   
 
A képviselő-testület jelen határozatával egyidejűleg az 
építéshatósági engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi 
hozzájárulást is megadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelenleg 
érvényes bérleti szerződéssel azonos feltételű Hatósági 
szerződés megkötésére az új helyszínre vonatkozóan. 
 
Határidő:  a pavilon áthelyezésére 2012. május 31. 
Felelős:   jegyző 
                polgármester 

 
(Előterjesztés a képviselő-testület 2012. évi munkatervének 
meghatározására) 
 

7/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2012. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve 
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JANUÁR:  
 
1. A képviselő-testület 2012. évi munkatevének 
meghatározása 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
2. Előterjesztés magyar-román határon átnyúló pályázat 
beadására 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: - Oktatási, Kulturális, Sport Bizottság 
                       - Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
                       - Turisztikai Bizottság 
                       - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
FEBRUÁR:  
 
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
meghatározása 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. A programkoordinációs Munkacsoport tájékoztatója 
2011. évi tevékenységéről 
Előadó: munkacsoport-vezető 
Megtárgyalja: - Oktatási, Kulturális, Sport Bizottság 
                       - Turisztikai Bizottság 
 
MÁRCIUS:  
 
1. A rendőrkapitányság beszámolója a város 
közbiztonságáról, a feladatokról 
Előadó: rendőrkapitány 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
2. Az önkormányzat 2012. évi beruházási programjának, 
környezetvédelmi intézkedési, valamint közbeszerzési 
tervének meghatározása 
Előadó(k): - irodavezető-főmérnök 
                 - irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
                       - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
3. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: munkaszervezet-vezető 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
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ÁPRILIS:  
 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok közgyűléseire felkészülés 
Előadó(k): vezérigazgatók 
 
2. Jelentés a 2011. évi önkormányzati költségvetés 
végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
MÁJUS:  
 
Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi 
feladatok 2011. évi ellátásáról 
Előadó(k): - aljegyző 
          - körzeti gyámhivatal vezetője 
                  - kistérségi szociális szolgáltató központ vezetője 
Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
JÚNIUS:  
 
1. A polgármesteri hivatal beszámolója feladatai 
ellátásáról, terveiről 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
2. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2013. évi 
mértékének előzetes megállapítására 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: - Turisztikai Bizottság 
                       - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
         
JÚLIUS:  
 
 Városi Önkormányzati kitüntetések adományozása (zárt 
ülésen) 
Előadó: polgármester 
Határszemle a Mezőgazdasági Bizottság szervezésében 
 
SZEPTEMBER: 
 
1. Beszámoló a 2012. évi költségvetés első félévi 
teljesítéséről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
2. Általános közmeghallgatás 
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OKTÓBER:  
 
1. A munkaügyi központ kirendeltségének tájékoztatója a 
város munkaerőpiaci helyzetéről, a foglalkoztatási 
lehetőségekről 
Előadó: kirendeltségvezető 
Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
2. A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének 
tájékoztatója tevékenységéről 
Előadó: kirendeltségvezető 
Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
NOVEMBER:  
 
1. Tájékoztató a 2012. évi költségvetés három negyedéves 
teljesítéséről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés koncepciójának 
elfogadására 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
DECEMBER:  
 
1. A közszolgáltatási díjak megállapítása a 2013. évre 
Előadók: cégek, hivatali irodák vezetői 
Megtárgyalják: érintett bizottságok 
 
2. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének 
meghatározása 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:    jegyző  

 
(Előterjesztés a közmeghallgatáson elmondottakra adott válaszok 
elfogadására) 
 

8/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. 
december 15-i közmeghallgatáson elhangzottakra adott jegyzői 
válaszokat elfogadja. 
Határidő:  -  
Felelős:  - 
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(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról) 

 
9/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
a lejárt határidejű határozatokról január hónapban adott jelentést 
tudomásul veszi. 
   
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Tájékoztató a kötelezően elrendelt tüdőszűrés helyzetéről) 

 
10/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
a kötelező tüdőszűrés helyzetéről adott tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
Határidő:  -  
Felelős:  - 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről) 

 
11/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 

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

 
 

K.m.f. 
 

Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Hajdúszoboszló, 2012. február  6.   
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


