
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
 Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: 4-1/2008.   

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. január 17-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Jelentés önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról) 
 
  1/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság hatályos önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálatáról adott jelentését tudomásul veszi 
azzal, hogy a bizottság az előterjesztésben megjelölt, valamint az 
Európai Uniós jogharmonizációs kötelezettséggel járó 
jogszabályokra vonatkozóan a felülvizsgálatot folytatja. 
Határidő: a jogharmonizációra 2009. december 28. 
Felelős: - jegyző 
              - ÜIJB elnöke 

 
(Előterjesztés a Szent István parkban lévő árushelyek egységes    
arculatának kialakításáról) 
 
  2/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a Szent István parkban található árusítóhelyek 
2008 évben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a strand 
nyári bejárata előtti téren maradjanak. Ebben az évben az árusítás 
még történhet gurulókocsiról. 
Utasítja a jegyzőt, hogy az árusítóhelyek új helykijelölésére 
vonatkozóan – figyelemmel a testületi ülésen elhangzott 
javaslatokra - készítsen előterjesztést több alternatívát is 
felvázolva. 
Határidő: folyamatos, előterjesztés helykijelölésre: 2008. június 30. 

 Felelős:   jegyző 
 
(Előterjesztés szolgálati lakás kiutalására) 
 
  3/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
  Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15. sz. alatti szolgálati lakás  
  bérlőjéül Szilágyiné Mező Juliannát jelöli ki 2013. január 31-ig. 
 
  Határidő: 2008. január 31. 
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  Felelős:   VgZrt vezérigazgatója 
 
(Előterjesztés a Siesta Üdülőszövetkezet kérelméről) 
 
  4/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat tulajdonában lévő, a hajdúszoboszlói 2475/17 hrsz-
ú ingatlanból cca. 250 m2 nagyságú – a gáznyomás szabályozót 
körülvevő – területet a gáznyomás szabályozó áthelyezéséig, 
térítésmentesen a Siesta Üdülőszövetkezet használatába adja. Az 
Üdülőszövetkezet a terület használatáért cserébe köteles a 
kerítést saját költségén kiépíteni, valamint gondoskodni a terület 
gondozásáról és karbantartásáról. Ezzel egyidejűleg az 
Üdülőszövetkezet köteles a gáznyomás szabályozó 
megközelítését biztosítani a Tigáz Zrt. szakemberei részére. 
A gáznyomás szabályozó áthelyezését követően az önkormányzat 
forgalmi értéken értékesíti az ingatlanrészt a Siesta 
Üdülőszövetkezet részére. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a terület használatára vonatkozó 
megállapodás aláírására. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2008. március 31. 

 
(Előterjesztés a Hetednapi Adventista Egyház kérelméről) 
 
  5/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hetednapi Adventista Egyház ingatlan-vásárlási kérelméről a 
TIGÁZ Zrt-vel folytatott ingatlan-összevonási, feltárási 
tárgyalásokat követően dönt.  

  Határidő: 2008. május 30.  
  Felelős:   jegyző  
 
(Előterjesztés szántó bérleti szerződés meghosszabbítására) 
 
  6/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 0243/5 hrsz-ú 5826 m2 területű 
20,27 AK értékű szántó művelési ágú, a 0243/7 hrsz – ú 3599 
m2 területű 12,52 AK értékű szántó művelési ágú, valamint a 
0243/9 hrsz – ú 1 ha 2436 m2 területű 43,28 AK értékű szántó 
művelési ágú külterületi ingatlan bérleti szerződésének 2013. 
október 31-ig szóló meghosszabbításához az alábbiak szerint: 

Sor-
szám 

Az ingatlan 
címe 

Bérlő neve, címe Megne-
vezés 

Hrsz. Terület 
(m2) 

Ak érték 

2008 évi 
bérleti díj 

(Ft) 
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2. A bérleti díjakat minden évben vizsgálja felül a pénzügyi 
bizottság és szeptember  30-ig állapítsa meg azokat.  
3. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Sóvágó László 

polgármestert a bérleti szerződések aláírására. 
Határidő : minden év szeptember 30, illetve 2013. október 31.  
Felelős : polgármester 

 
(Előterjesztés a Hóvirág u. 83. szám alatti telek értékesítésére) 
 
  7/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Hóvirág u. 83. szám alatti 3927/165 
hrsz-ú, 1175 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlan bruttó 11.500.000,-Ft vételáron történő értékesítéséhez 
Brizsák Attila és felesége részére. Vevők a vételárat 
egyösszegben, az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg 
fizetik meg az önkormányzat részére. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
Határidő: 2008. február 28. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés pótigényekről) 
 
  8/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
7.726 ezer Ft pótelőirányzatot biztosít az alábbi intézmények 
részére: 
1. Szép Ernő Kollégium     2.527 eFt. 
2. Bárdos Lajos Ált. Iskola     1.095 eFt. 
3. Polgármesteri Hivatal           307 eFt.  
4. Egyesített Óvoda      2.695 eFt. 
5.        Szociális Szolgáltató Központ   1.102  eFt. 
 

1. 1
2
. 

Hajdúszo- 
boszló, 

külterület 
Akol dűlő 

Szerbák Gyula 
Hajdúszoboszló 
Papp István u. 

15. 

Szántó 0243/5 5826 
20,27 

17.478.- 

2. 1
3
. 

Hajdúszo- 
boszló, 

külterület 
Akol dűlő 

Gergely Sándor 
Hajdúszoboszló 
Bányász u. 12 

Szántó 0243/7 3599 
12,52 

10.797.-  

3. 1
4
. 

Hajdúszo- 
boszló, 

külterület 
Akol dűlő 

Vágó Sándor 
Hajdúszoboszló 

Szováti u. 37 

Szántó 0243/9 12436 
43,28 

37.308.-  
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A fenti összeg forrása: a 2007. évi költségvetésről szóló 4/2007 (II. 
22.) számú önkormányzati rendelet 13 számú melléklet étkezési 
hozzájárulás különbözetének maradványa.  
Pénzmaradvány elszámoláskor a tényleges felhasználás 
ellenőrzésre kerül, és amennyiben maradvány van, azt az 
intézménytől el kell vonni.  
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
(Tájékoztató a Programkoordinációs Bizottság 2007. évi munkájáról) 
 
  9/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az általa létrehozott Programkoordinációs Bizottság éves 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

2. A Programkoordinációs Bizottság elmúlt 2 éves munkája során 
szerzett tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a város 
kulturális életében (elsősorban a kiemelt nyári szezonban 
tartandó nagy rendezvényekre, valamint a kiemelkedő és/vagy 
helytörténeti jelentőségű évfordulók megünneplésére) szükség 
van egy integráló szervezeti egységre, az operatív munkát 
irányító koordináló szervezetre, ezért Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008-ban is 
felhatalmazza a Programkoordinációs Bizottságot 
(munkacsoportot) a Szervezeti és Működési Szabályzata 
alapján történő működéshez.  

Határidő: 2008. december 31.  
Felelős:   oktatási irodavezető  

 
(Beszámoló testvérvárosi kapcsolatokról) 
 
  10/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
beszámolót elfogadja és megállapítja, hogy Walkeakoski, 
Zyrardów, Palanga, Krynica esetében a testvérvárosi kapcsolat 
megszűnt. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tényről az érintett városok 
vezetőit értesítse. 
Határidő: 2008. február 29. 
Felelős:    polgármester  

 
(Előterjesztés Marosi György Csongor képviselő úr 
interpellációjára adott válasz kivizsgálására) 
 
  11/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
OTP és a K&H Bank épülete között található, a bank pénzszállító 
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autói részére fenntartott terület helyreállításával kapcsolatosan az 
alábbi döntést hozza: 
Amennyiben a bank az érintett területet nem állítja helyre, úgy 
annak használati engedélyét a Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
vizsgálja felül, adott esetben vonja vissza. 
Amennyiben az érintett terület önkormányzati használatra kerül 
vissza, úgy annak helyreállítási költségeit a 2008 évi 
költségvetésben tervezni szükséges. 
Határidő: költségvetés függvényében 2008. április 30. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a településrendezési terv módosításáról) 
 
  12/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
HAGE Zrt. kérelmére a jelen előterjesztés alapján nem kívánja 
módosítani a hatályos településrendezési tervét. Kéri az 
előterjesztés kiegészítését a várható környezeti hatások és a 
tervezett technológia ismertetésével, melyet a következő ülésre 
ismételten elő kell terjeszteni. Az ülésre célszerű a HAGE Zrt. 
képviselőjét is meghívni. 
Határidő:     2008. február 28. 
Felelős:       főépítész 

 
(Képviselői indítvány önkormányzati lakások bérbeadására) 
 
  13/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

a, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Tokay u. 70-72. szám alatti szociális bérlakásokat összevonás 
és felújítást követően Mezei Istvánné és Mezei István, valamint 8 
gyermeke részére 5 év időtartamra kiutalja.  
 
b, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Tokay u. 66. szám alatti szociális bérlakást Kovács Jánosné és 
Kovács Margit, valamint unokája, Kovács Noémi részére 5 év 
időtartamra kiutalja. 
Határidő: 2008. február 15.  
Felelős:   VgZrt vezérigazgatója  

 
(Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola alapító   
okiratának módosításáról) 
 
  14/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § 
(2) a, pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Pávai 
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Vajna Ferenc Általános Iskola alapító okiratát az 
előterjesztésben szereplő módosításokkal jóváhagyja.  

II. A módosított alapító okirat 2008. szeptember 1-i dátummal 
lép hatályba. A módosított alapító okirat hatályba 
lépésének időpontjától hatályát veszti az intézmény 
jelenleg érvényben lévő, a 162/2006. (VIII. 31.) sz. 
képviselő-testületi határozata alapján kiadott alapító 
okirata.  

Határidő: 2008. január 31.  
Felelős:    jegyző  

 
(Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének  
megállapítására) 
 
  15/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
  2008. január 1-től Dr. Sóvágó László polgármester alapilletményét 
  havi 521.775 Ft-ban, míg költségtérítését az említett összeg 30%- 
  ában, 156.533 Ft-ban állapítja meg.  
  Határidő: azonnal  
  Felelős:   jegyző  
 
(Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásról) 
 
  16/2008. (I. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
 

K.m.f. 
 

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

 
A kivonat hiteléül:  
  
Hajdúszoboszló, 2008. február 5. 
 
 
 Molnár Viktória  leíró 

 


