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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. 
június 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés a 2012. évi helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igényléséről) 
 

79/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2004. december hónapban 
létrejött Közszolgáltatási szerződés keretében, pályázati eljárás 
lefolytatása nélkül bízta meg a Hajdú Volán Közlekedési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot Hajdúszoboszló Város 
közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti 
helyi személyszállítás kizárólagos joggal történő ellátására. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
részére a helyi közlekedés működtetéséhez 2011. évben 
összesen nettó 7 400 000 Ft összegű saját forrásból származó 
vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújtott. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közszolgáltató 2011. 
évben január 1-től december 31-ig az Önkormányzat területén a 
menetrend szerinti helyi személyszállítást folyamatosan 
fenntartotta, a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően végezte. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilatkozza, hogy 2012. évben január 1-től december 31-ig 
Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi 
személyszállítást folyamatosan fenntartja. 
 
Határidő: 2012. június 8. 
Felelős: polgármester 

jegyző 
 
(Előterjesztés felülvizsgált Integrált Városfejlesztési Stratégia 
előzetes megtárgyalására) 
 

80/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
felülvizsgált Integrált Városfejlesztési Stratégia tervezetét 
vitaanyagként elfogadja és internetes szakmai-lakossági vitára 
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bocsátja. A stratégia ezek, valamint a megjelenő pályázati kiírások 
alapján korrigált változatát 2012. júliusi ülésére kéri előterjeszteni. 
 
Határidő: 2012. július 6. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Közgazdasági Szakközépiskola magasabb 
vezetőjének megbízásáról) 
 

81/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) bek. e) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a Közgazdasági Szakközépiskola (4200 
Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 17.) magasabb vezetői 
beosztásának ellátásával 2012. augusztus 1-től, 2017. július 31-ig 
Antalné Tardi Irént (4200 Hajdúszoboszló, Bordángát u. 2.) bízza 
meg. 
 
Garantált illetményét az „I” fizetési osztály 14. fizetési fokozatában 
262.345.-Ft-ban, további szakképesítésért járó 
illetménynövekedését 26.234.-Ft-ban, összesen 288.579.- Ft-ban, 
magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 300%-ában, azaz 60.000.-
Ft-ban, havi illetményét összesen 348.600.-Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 
vezetőjét a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és 
adminisztratív intézkedések előkészítésére, és felhatalmazza a 
polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2012. július 6. 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb 
vezetői teendőinek ellátásról) 
 

82/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az 1993. évi  LXXIX tv. 102 § (2) bek. e) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva Lászlók Jánosné, a Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskola (4200 Hajdúszoboszló,  Hőforrás u. 143.) 
magasabb vezetőjének magasabb vezetői megbízásról 2012. 
június 8. hatállyal való lemondását tudomásul veszi. 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában 
2012. június 8-tól a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. § (16) 
bekezdés alapján az intézményi szervezeti és működési 
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szabályzatban meghatározott helyettesítési rend szerint a 
vezetőhelyettes látja el a magasabb vezetői feladatokat. 
 

II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (2) 
bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 
18. § (8) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pávai 
Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb vezetői álláshelyének 
betöltésével kapcsolatos pályázatról a későbbiekben dönt. 

 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: jegyző  
 

(Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 
pedagógiai programjának módosításáról) 
 

83/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek. f) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztéshez 
csatolt mellékletben részletezett módosításokkal - jóváhagyja a 
Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programját. 
 
Határidő: 2012. július 6. 
Felelős: jegyző 

intézményvezető 
 

(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
pedagógiai programjának módosításáról) 
 

84/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § bek. (2) f) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztés 
csatolt mellékletben részletezett módosításokkal - jóváhagyja a 
Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai 
programját. 
 
Határidő: 2012. július 6. 
Felelős: jegyző 

intézményvezető 
 

(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
szervezeti és működési szabályzatának módosítására) 
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85/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek. f) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztéshez 
csatolt mellékletben részletezett módosításokkal - jóváhagyja a 
Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola szervezeti és 
működési szabályzatát. 
 
Határidő: 2012. július 6. 
Felelős: jegyző 

intézményvezető 
 

(Előterjesztés 100 %-os támogatású TÁMOP 3.1.3-11/2 pályázat 
benyújtására) 
 

86/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
100 %-os támogatottságú TÁMOP - 3.1.3-11/2 pályázat kiírására 
pályázatot nyújt be. A pályázat megírására az Impulsus 
Tanácsadó Iroda Kft-vel köt szerződést. 
 
Utasítja a jegyzőt a pályázat elkészítésével kapcsolatos feladatok 
koordinálására, a polgármestert pedig felhatalmazza a 
dokumentációk aláírására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a pályázati díj forrása: 

200.000.-Ft polgármesteri keret, 
283.000.-Ft oktatáspolitikai célkeret. 

 
Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés a 75/2 és 76/2 hrsz-ú ingatlanok átminősítéséről) 
 

87/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a 75/2 és 76/2 Hrsz.-ú kivett beépítetlen terület 
(közterület) megnevezésű ingatlanok a jelenlegi Forgalomképtelen 
kategóriából Forgalomképes kategóriába kerüljenek az ingatlan 
vagyon kataszterben. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés az Antenna Hungária kérelméről) 
 

88/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hrsz:1593 - Csanádi téren üzemelő víztorony tetejére 
történő 1 db 0,3 m-es parabola antenna felszereléséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés az iskola fogorvosi ellátás működtetésének javítása 
érdekében) 
 

89/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
iskolafogászati alapellátás működtetését a Hajdúszoboszló 
Szilfákalja u. 1-3. szám alatt lévő Tüdő-gondozó földszintjére 
áthelyezi. A megvalósítást 4.9 M Ft-tal támogatja az alábbi módon: 
hozzájárul a JEC költségvetésében a 2.9 M Ft bér és járulék 
oldalról történő átcsoportosításához dologi kiadásra, valamint a 
kötelező tüdőszűrő keretösszegéből 1 M Ft és az Egészségügyi, 
Szociális Bizottság bizottsági keretéből 1 M Ft-ot különít el. 
 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2012. december 31. 
Felelős: Dr. Varga Tamás igazgató főorvos 

csoportvezető 
 

(Előterjesztés gyermekek védelméről és az első lakáshoz jutók 
támogatásáról szóló helyi rendeletek módosítására) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 13/2012.(VI. 07.) rendelete a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 

rendeletének (a továbbiakban:R) módosítására 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 21. §, 29. §, 131. §, 147. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A R. 6.§ (2) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
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a) ha a gyermek(ek) megélhetését a család más módon nem 
tudja biztosítani, feltéve, ha a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át, ha a szülő egyedül neveli 
gyermekét(eit) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 
 

2. § 
 
A R. 6.§ (3) bekezdésének  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A támogatás éves összege maximum a nyugdíjminimum 
ötszöröse lehet. 
a) a polgármester alkalmanként 15.000 Ft-ig, 
b) a Bizottság 15.000 Ft felett adhat támogatást. 
 

3. § 
 
A R. 8.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) Beiskolázási támogatásban részesülhet az általános, 
középfokú és felsőoktatási intézmény nappali és ifjúsági tagozatán 
tanuló ha: 
a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 
vagy 
b) egyedülálló szülő esetén, ha a jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és 
a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt vagyonnal nem 
rendelkezik. 
 

4. § 
 
A R. 8.§ (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
(1) A támogatás mértéke tanulónként: 
 

5. § 
 
A R. 8.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) Azon tanulók részére, akiknél a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság feltételei fennállnak az e § (2) 
bekezdésében foglalt összegeknek 50 %-át kell megállapítani. 
 

6. § 
 
A R. 8.§ - a (4) bekezdéssel egészül ki: 
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(1) A kérelmek benyújtásának határideje augusztus 01-től – 
október 31-ig, keresztféléves képzésben való részvétel esetén 
január 01-től - február utolsó napjáig. 

 
7. § 

 
A R. 9.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által fenntartott, e 
rendelet hatálya alá tartozó gyermekjóléti alapellátás: 
a) gyermekek napközbeni ellátása: 
aa) bölcsőde, 
      b) gyermekjóléti szolgáltatás. 
 

Záró rendelkezések 
8. § 

 
E rendelet 2012. június 7-én lép hatályba. 
 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 14/2012. (VI. 07.) rendelete az első lakáshoz jutók 

önkormányzati támogatásáról 9/2012. (III.22.) számú 
rendeletének (a továbbiakban:R.) módosítására 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2)-(3) bekezdése és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A R. 1.§ (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
 
e) szociális alapon értékesítendő építési telket igénylő személyre 
 

2. § 
 

A R. 1.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(2) A támogatásra jogosultak köre: 
 
a) házaspárok, élettársak, akik közül: 
aa) legalább az egyik fél (házasfél, élettárs) 5 éve 
hajdúszoboszlói állandó bejelentett lakosként él a városban,  
ab) a házasfelek, élettársak egyike sem idősebb 40 évesnél, 
 
b) gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő, a támogatásra való 
jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtásának 
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időpontjában 40. életévét be nem töltött szülő, aki legalább 5 éve 
hajdúszoboszlói állandó bejelentett lakos. 
 

3. § 
 
A R. 2.§ (g) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
g) élettárs: élettársi kapcsolatban élő személyek, akik egy 
lakcímen élnek életvitelszerűen, melyet lakcím kártyával 
igazolnak. 
 

4. § 
 
A R. 2.§ (h) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
h) a lakásigény, építési telek nagysága méltányolható ha:  
ha) tömblakás/társasházi lakás vásárlás esetén a 80 
négyzetmétert, egyéb lakóház építés vagy vásárlás esetén a 120 
négyzetméter hasznos alapterületet nem haladja meg. A 
lakásnagyság 4 tagúnál nagyobb család esetén - plusz 
családtagonként - 10 négyzetméterrel növelhető. 
hb) maximum 250 négyszögöl építési telek (900 négyzetméter). 
 

Záró rendelkezések 
5. § 

 
(1) E rendelet 2012. június 7. napján lép hatályba, azzal, hogy 
a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
(2) E rendelet hatálybalépésével az R. 1. számú melléklete 
hatályát veszti. 
 
 

(Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére és önkormányzati 
rendelet módosítására) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 15/2012.(VI. 07.) önkormányzati rendelete 
egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről és 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a (2) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
254. § (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 48. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
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összhangban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról 
szóló 2008. évi CXI. törvénnyel és a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvénnyel, - 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának egyetértésével - az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásről és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
254. § (2) bekezdés végrehajtására az alábbi önkormányzati 
rendeletek hivatkozott szabálysértési rendelkezései hatályukat 
vesztik: 
 
1) az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési 
rendelkezései módosításáról szóló 8/2000. (V.18.) számú 
önkormányzati rendelet,  
 
2) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. 
(X.19.) számú önkormányzati rendelet “Vegyes rendelkezések” 
alcímének 20. §-a, amely a szabálysértési bírságokról rendelkezik, 
 
3) a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól 
szóló 8/2001. (IV.19.) számú önkormányzati rendelet “Egyéb 
rendelkezések” alcímének 25. §-a,  
 
4) a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. 
(X.20.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a (építkezéssel 
kapcsolatos szabálysértések), 8. §-a (hirdetményekkel 
kapcsolatos szabálysértések), 11. §-a (közterület rongálása 
szabálysértések), 42. §-a (állattartással kapcsolatos 
szabálysértések), 
 
5) a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) számú 
önkormányzati rendelet “Szabálysértés” alcímének 37. §-a, 
 
6) a helyi adókról szóló 26/2007. (XI.22.) számú önkormányzati 
rendelet 9. § “Nyilvántartások vezetése” alcím (5) bekezdése, 
 
7) a települési folyékony hulladék szállításáról és kezeléséről szóló 
33/2007. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet  “Szabálysértés” 
alcíme (15. §), 
 
8) az állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgálatás 
szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008.(VI.12.) számú 
önkormányzati rendelet “Szabálysértés” alcíme (8. §), 
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9) a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 
szóló 5/2009. (I.26.) számú önkormányzati rendelet VII. 
Fejezetének 19. §-a (2), (3), (4), (9) és (10) bekezdései  “A 
jogellenes közterület-használat következményei” alcímmel, ezzel 
egyidejűleg az (5) bekezdés (2), a (6) bekezdés (3), a (7) 
bekezdés (4), a (8) bekezdés (5) bekezdésre változik, 
 
10) az önkormányzat jelképeiről és használatának rendjéről szóló 
34/2007. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet 10. §-ának (2) 
bekezdése. 
 

2. § 
 
A közerület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 
szóló többször módosított 5/2009. (II.26.) számú önkormányzati 
rendelet 5. § (2) bekezdése hatályát veszti, valamint a rendelet 2. 
számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete 
lép. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a 2012. június 8. napján lép hatályba, de az 1. § 
rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2012. április 16. napjától kell 
alkalmazni. 
 

1. számú melléklet 
 

„2. sz. melléklet 
 
Kézműves termékek és tevékenységek egész éves 
bemutatására szolgáló árusító helyek 
 
1.) Szent István park pergola típusú elárusító helyek” 
 
 

(Előterjesztés közüzemi számlák felülvizsgálatáról) 
 

90/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a közüzemi számlák felülvizsgálatához, illetve a 
legkedvezőbb ajánlatot adó Get Energy Magyarország Kft.-vel 
történő szerződéskötéshez a feladat elvégzésére. 
 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés a 2012. évi választókerületi felújítási munkákra) 
 

91/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő közterületek felújítási munkáinak 
elvégzésével a Városgazdálkodási Zrt-t bízza meg, felhatalmazza 
a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2012.október 31. 
Felelős: jegyző 

vezérigazgató 
 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2012. évi 
közbeszerzési tervének módosítására) 
 

92/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét az alábbi 9. számú 
közbeszerzéssel egészíti ki: 
 

 közbeszerzés tárgya: Bocskai Többfunkciós 
Rendezvényközpont építési beruházáshoz kapcsolódó 
pótmunkák kivitelezése 

 közbeszerzés típusa: építési beruházás 

 tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

 tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2012. június 

 előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2012. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Tájékoztató I. világháborús emlékmű felújításáról) 
 

93/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
I. világháborús emlékmű felújításáról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
A munkálatokat Dr Vincze Ferenc jegyző úr valamint egy 5 fős 
Emlékmű Bizottság koordinálja melynek tagjai: a Református 
Egyházközség részéről 1 fő, Hunyadi Györgyi építész, Kocsisné 
Szabó Angéla pályázat kezelő, Harsányi István a Városfejlesztési, 
Műszaki Bizottság elnöke, képviselő és Kocsis Róbert az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő. A megalakuló 
bizottság szeptember 1-től kezdi el munkáját. 
 
Határidő: 2012. szeptember 1. és folyamatos 
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Felelős: jegyző 
 
(Tájékoztató bíróság előtti kártérítési eljárásról) 
 

94/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
bíróság előtti kártérítési eljárásról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt 
eseményekről) 
 

95/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
K.m.f. 

 
Dr. Sóvágó  László sk.                             Dr. Vincze Ferenc sk. 
     polgármester            jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2012. június 20. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


