
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
 Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: 149-1/2008.   
 

K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. február 28-án tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés településrendezési terv módosításáról) 
 
 19/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
HAGE Zrt kérelmére módosítani kívánja a hatályos 
településrendezési tervét, hogy az a 0503/1, 0503/2, 0505/1 és 
0505/4 hrsz-ú külterületi részen tegye lehetővé a meglévő 
sertéstelep hígtrágya kezeléséhez szükséges beruházást, az 
érintett ingatlanok ennek megfelelő övezeti átsorolását. A 
felmerülő költségek a HAGE Zrt-t terhelik. 

Határidő:  2008. szeptember 30. 
Felelős:  főépítész 

 
 
(Beszámoló a hajdúszoboszlói AERO Klub tevékenységéről) 
 
 20/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói AERO Klub tevékenységéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
 
(Javaslat a repülőtérre új hasznosítási megállapodás megkötésére, 
a sportrepülőtér fejlesztésére) 
 
 21/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a jegyző jelentését a hajdúszoboszlói 0554 hrsz-ú 
sportrepülőtérre vonatkozóan hozott 183/2007. IX. 6.) számú 
határozatának végrehajtására tett eddigi intézkedésekről. A 
képviselő-testület az előterjesztés és az ülésen elfogadott 
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módosítások szerint elfogadja a repülőtérre vonatkozó új 
hasznosítási szerződést, amelynek aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
A 183/2007. (IX. 6.) számú határozatának végrehajtási 
folyamatáról rendszeres időközönként jelentést kér. 
 
Határidő: évenként július 15., illetve január 31. 
Felelős:   jegyző 
 

 
(Javaslat a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 1/2008. (II. 28.) számú rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2007. évi költségvetéséről szóló 

4/2007. (II.22.)számú rendelet módosítására 
 
 

1§ 
 

A 2007 évi Költségvetési Rendelet 2§ /1/-/3/ bekezdései az 
alábbiak szerint módosulnak: 
 
 

II. FEJEZET 
 

A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 
 

 
/1/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés előirányzatait, 
bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.549.754 eFt bevétellel, 
    5.816.309 eFt kiadással és 
       266.555 eFt hiánnyal állapítja meg. 
 
/2/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés bevételi 
főösszegét 5.816.309 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend 
szerinti részletezésben: 
 
 

Működési jellegű bevételek 
 
1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/  733.374 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/       
           12.673 eFt 
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/               888.754 eFt 
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
    eszközök /2, 4 és 5 sz. mellékletek/             187.666 eFt 
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/ 269.107 eFt 
6. Állami támogatások            2.003.885 eFt 



 3 

7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/            739.291 eFt 
 
 Működési jellegű bevételek összesen:         4.836.464 eFt 
 

 
Felhalmozási jellegű bevételek 

 
1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/        418.129 eFt 
2. Céltámogatás                        0    eFt 
3. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/          
             2.768 eFt 
4. Értékpapírok beváltása               200.000 eFt 
5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/       
           92.393 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű bevételek összesen:   713.290 eFt 
 
Pénzmaradvány igénybevétel      108.239 eFt 
Hitelfelvétel         266.555 eFt 
 
Bevételek mindösszesen:            5.816.309 eFt 
 
 
/3/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés kiadási főösszegét 
5.816.309 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
részletezésben: 

 
 

Működési jellegű kiadások 
 
1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/        3.106.162 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/     
                  193.645 eFt 
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/      
        798.674 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/         357.681 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/  312.405 eFt 
6. Átadott pénzeszközök        47.119 eFt 
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/              210.121 eFt 
8. Általános tartalék                      0      eFt 
9. Karbantartási kiadások                            5.925 eFt 
  
 Működési kiadások összesen:          5.031.732 eFt 
 
 

Felhalmozási jellegű kiadások 
 

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és9.sz.mellékletek/      
            86.220 eFt 
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2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10.,14 és 15.sz.mellékletek/ 
          696.437 eFt 
3. Intézményfelújítások                        220 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű kiadások összesen:  782.877 eFt 
 
Hiteltörlesztés           1.700 eFt 
 
Kiadások mindösszesen:            5.816.309 eFt 
 

3 § 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2007. január 1-től a 2007. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 

 
(Előterjesztés önkormányzati ingatlanok 2008. évi értékesítésére) 
 
 22/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2008. évben árverésen történő értékesítésre jelöli ki az alábbi 
ingatlanokat: 

 
Sor-
szá
m 

Az ingatlan címe Megnevezés Hrsz. Terület 
(m2) 

Bruttó eladási ár 
(Ft) 

1. Hajdúszoboszló,  
Hőgyes u. 35. 

Beépítetlen 
terület 

5592 1201 30.000.000,- 

2. Hajdúszoboszló,  
Pávai Vajna F. u. 
46. 

Beépítetlen 
terület 

2667/57 763 12.780.000,- 

3. Hajdúszoboszló,  
Sóvágó zug 18. 

Beépítetlen 
terület 

7230/2 655 6.800.000,- 

             Összesen:                                                                                 49.580.000,- 
 

 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az alábbi ingatlanokat szociális alapon történő építési telekként 
értékesíti. A vevő személyéről pályázat alapján az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság dönt. Az önkormányzat az ingatlanokat 
négy éves beépítési kötelezettséggel, valamint ennek 
biztosítására ezen időszakra visszavásárlási joggal értékesíti. 
 

 
Sor-
szá
m 

Az ingatlan címe Megnevezés Hrsz. Terület 
(m2) 

Bruttó eladási ár 
(Ft) 
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1. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 5. 

Beépítetlen 
terület 

7642/120 616 1.150.000 

2. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 7. 

Beépítetlen 
terület 

7642/122 616 1.150.000 

3. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 24. 

Beépítetlen 
terület 

7642/150 524 1.000.000 

4. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 26. 

Beépítetlen 
terület 

7642/151 524 1.000.000 

5. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 28. 

Beépítetlen 
terület 

7642/152 523 1.000.000 

6. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 30. 

Beépítetlen 
terület 

7642/153 524 1.000.000 

7. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 32. 

Beépítetlen 
terület 

7642/154 525 1.000.000 

8. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 34. 

Beépítetlen 
terület 

7642/155 524 1.000.000 

9. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 36. 

Beépítetlen 
terület 

7642/156 526 1.000.000 

          Összesen:                                                                     9.300.000,- 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a Polgármesteri Hivatalt az árverések és pályázati 
eljárások lebonyolítására, az adásvételi szerződések 
előkészítésére, ugyanakkor felhatalmazza a polgármestert az 
adásvételi szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Javaslat Hajdúszoboszló város 2008. évi költségvetésének 
megállapítására) 
 
A rendelet a kivonathoz mellékelve.  
 
 23/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat.  
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 2008. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbi határozatot 
 hozta:  
 

a, Az Egyesített Óvodai Intézmény óvodavezető-helyettesi állását 
2008. augusztus 31-el megszünteti.  
 
b, Az óvodákban új foglalkoztatási rendet alkalmaz a részmunkaidős 
foglalkoztatás bevezetésével, a szakszervezeti, közalkalmazotti 
órakedvezményekre külön pénzügyi forrást nem biztosít.  
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c, Iskolánként 2-2, összesen 8 első osztály indítását engedélyezi, 
ezen felül egy „kislétszámú” osztály indításának lehetőségét 
lehetőség szerint évente vizsgálja.  
 
d, A közoktatási intézményekben 500 tanuló felett 2, alatt 1igazgató-
helyettesi állást engedélyez.  
 
e, Intézményenként szabadidő-szervezői, könyvtárosi, gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatok ellátására 1,5 álláshelyet finanszíroz 2008. 
szeptember 1-től.  
 
f, Pedagógiai asszisztens alkalmazását csak „kislétszámú 
csoportok” mellett engedélyezi.  
 
g, A „technikai dolgozók” létszámát (ideértve az esetleges 
pedagógiai asszisztenst is) intézményenként a törvényi minimum 
1,2-szeresében állapítja meg 2008. szeptember 1-től; a Bocskai 
István Szakképző Iskola, illetve az Egyesített Óvodai Intézmény 
esetében a létszám 2008. szeptember 1-től történő 
meghatározására – külön eljárás keretében – 2008. március 31-ig 
kell javaslatot tenni.  
 
h, A „gazdasági, ügyviteli” dolgozók – az óvodák kivételével – 
létszámát intézményenként 3 főben határozza meg 2008. 
szeptember 1-től.  
 
i, Az intézményi konyhák működését 2008. március 31-ig felül kell 
vizsgálni.  
 
j, Elrendeli az oktatási intézmények vizsgálatának folytatását, 
továbbá a többi intézmény és a polgármesteri hivatal vizsgálatát 
2008. március 31-ig elvégzendően. A vizsgálatok az illetékes 
irodavezető, bizottsági elnök, a pénzügyi, gazdasági bizottság 
elnöke és a jegyző közreműködésével történjenek meg.  
 
k, A Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 
további működési támogatást (az államin túl) nem nyújt.  
 
l, A Chaplin 2000 Bt által kábeltelevíziós adáshoz kért 3,9 millió Ft-
os támogatást nem biztosítja.  
 
m, A Rácz György-emlékház kialakításához 3,9 millió Ft, 
vendégszobájának kialakításához 1,7 millió Ft támogatást nyújt.  
 
n, A Bocskai István Múzeum működéséhez kért támogatás 
nyújtásáról, konkrét összegéről a tárgyalások eredményének 
ismeretében dönt.  
 



 7 

o, A Városfejlesztési, Műszaki Bizottság javaslatára a „köztisztasági 
síktalanítás” előirányzatát 5 millió Ft-tal megemeli hitelből, célgép 
beszerzéséhez.   
 
p, A Városfejlesztési, Műszaki Bizottság és Szandai Kázmér 
Képviselő Úr képviselői indítványa alapján 10 millió Ft-os 
járdaépítési előirányzatot hitel felvételével megemeli 30 millió Ft-ra, 
„választókerületek fejlesztési kerete” előirányzatként.  
 
q, Szandai Kázmér képviselői indítványára előterjesztés készítését 
rendeli el a 3. sz. Általános Iskola épületének 2008. szeptember 1-
től indokolt működési költségeire vonatkozóan.  
 
Határidő: 2008. március 31.  
Felelős:   - jegyző  
                - irodavezetők 
    - bizottságok elnökei 
    - intézmények vezetői  

 
 
(Előterjesztés a lőtér kerítésének megépítésére) 
 
 24/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő 0347 hrsz-ú lőtéren 
a bérlő, a Szoboszlói Szittyák Hagyományőrző Közhasznú 
Egyesület saját költségen kerítést építsen meg. A kerítés az épület 
sarkától a telekhatárig, majd a közterület határvonalán, a 
kerékpárúttal szemben lévő szakaszon kerül kialakításra.  
A kérelmező a későbbiekben követeléssel nem élhet.  
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés a Bakó József és felesége kérelméről) 
 
 25/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 
4439/2 hrsz-ú ingatlannak a 4440 hrsz-ú ingatlan kertvégében 
található, a Helyi Építési Szabályzat által közterület 
kiszabályozásáig terjedő cca. 95 m2 nagyságú részének 
bérbeadásához Bakó József és felesége részére az alábbi 
feltételekkel: 
- bérleti idő hossza: határozatlan 
- felmondási határidő: 90 nap. 
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- Amennyiben a bérbeadó felmondja a bérleti szerződést, 
úgy a bérlő köteles a felmondási határidőn belül az ott lévő 
épületeket, építményeket saját költségen elbontani és a területet 
eredeti állapotában a tulajdonos részére átadni, kivéve, ha a 
bérbeadó az ingatlanrészt bérlő részére kívánja értékesíteni. 
- Bérleti díj mértéke: bruttó 19.000 Ft/év, melyet bérbeadó 
minden évben megemel az előző évi fogyasztói árindex 
mértékével. 
- A 2008. évi bérleti díjat a bérleti szerződés aláírásával 
egyidejűleg köteles megfizet bérlő a bérbeadó részére, ezt 
követően minden év március 31. napig. 
- Felek közösen kijelölik a bérelt terület sarokpontjait, 
melynek megőrzéséről bérlő köteles gondoskodni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2008. március 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kísérő gázvezeték 
megépítéséhez) 
 
 26/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy a Horváth és Társa Kft. által készített 
159/2007. számú kiviteli tervekben foglaltaknak megfelelően a 
strandfürdő termálkútjainak kísérő gáz hasznosítására szolgáló 
gázvezeték, a 17-7/2008. számú közútkezelői hozzájárulás 
előírásainak maradéktalan betartása mellett - az alábbi 
ingatlanokon megépítésre kerüljenek: 
 
- 3805 hrsz ( Liliom utca) 
- 3813 hrsz (Liliom utca) 
- 3538 hrsz (Orgona utca) 
- 3521 hrsz (Sport utca – Debreceni út között) 
- 3513/2 hrsz (Sport utca) 
- 3520 hrsz (Fürdő utca) 
- 3312/1 hrsz ( Mátyás király sétány) 
- 3128 hrsz (Fürdő utca) 
- 3120 hrsz ( Damjanich utca) 
- 3112/1 hrsz (Damjanich utca) 
- 3098 hrsz (Gábor Áron utca) 
- 2924/2 hrsz (Gábor Áron utca) 
- 2495 hrsz (Böszörményi utca és Gábor Áron utca közötti  
közterület) 
- 2508 hrsz (Bródy Sándor utca) 
- 2512 hrsz (Böszörményi utca és Gábor Áron utca közötti 
közterület) 
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- 2475/17 hrsz (Böszörményi utca és Gábor Áron utca közötti 
közterület) 
- 2475/6 hrsz (Böszörményi utca és Gábor Áron utca közötti 
közterület) 
- 2475/7 hrsz ( Böszörményi úti telephely) 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi 
hozzájárulás aláírására. 
 
Határidő:2008. decembere 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kéréséhez) 
 
 27/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hrsz.:  6000, 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 70. sz. alatti ingatlanon a 37 m²-es 
szabadon álló lakóépület, szociális bérlakás (a bérlővel történt 
egyezséget követően) lebontásra kerüljön, mivel annak felújítása 
gazdaságtalan. 
A bontási költséget az önkormányzat magára vállalja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: VgZrt. vezérigazgatója 

 
 
(Előterjesztés a városi parkolási tanulmányterv készítésének 
jelenlegi állásáról) 
 
 28/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

a.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja, illetve elfogadja, a VgZrt és a JEL-KÖZ 
Mérnöki Iroda Kft. által tett módosító javaslatokat. A  
221/2007.(X.18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A komplett tanulmányterv elkészítésének végleges határidejét: 
2008. szeptember 30-ban állapítja meg. 
 
Utasítja a VgZrt-t, hogy a korábban megkötött vállalkozási 
szerződést, három ütemre bontva (beleértve annak pénzügyi 
ütemezését is) a fentiekben leírtak alapján módosítsa! 
 
A tanulmányterv elkészítésének ellenértékét (függetlenül az 
ütemekre való bontástól), továbbra is bruttó 3 millió forint 
összegben határozza meg. 
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b.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a már működő parkolók 
közül azokban, ahol a parkolók éves viszonylatban is 
gazdaságosan üzemeltethetők, parkolójegy-kiadó automaták 
kerüljenek telepítésre. Így: 
 
 - Hungarospa Gyógyfürdő Zrt. téli bejáratánál lévő   
             parkolóban:       1 darab 
 - Mátyás király sétányon:   2 darab 
 - József Attila utcai parkolókban:  2 darab 
 - a Gambrinusz közben:   1 darab 
 - Zöldségpiac parkolójában:   1 darab 
 - Héliker ABC előtt (Szilfákalja)  1 darab* 

 
A parkoló-automaták beszerzését, -telepítését a VgZrt saját 
fejlesztési kerete terhére rendezi. A telepített parkoló-automaták 
üzemelési-fenntartási, karbantartási költségei a VgZrt-t terhelik. 
Annak elszámolása a parkolók hasznosításából származó 
bevételek terhére történhet. 
 
 
 A parkoló-automatáknál alkalmazható tarifa díjak megállapítására 
a VgZrt legkésőbb az áprilisi képviselő-testületi ülésre készítsen 
előterjesztést. 
 
c., A Plus-áruházzal tárgyalásokat kell folytatni az üzlet előtti 
parkolásra vonatkozóan.  
 
Határidő:    - 2008. március 05.( a. pont. szerz.módosítására), 
                   - 2008. szeptember 30. (a. pont. tanulm.terv   
                   elkészítésének időpontja) 
                  - folyamatos, illetve 2008. áprilisi testületi ülés  
 
Felelős:       jegyző 
         VgZrt vezérigazgatója 

 
 
(Előterjesztés térségi és városi kerékpárút hálózattal 
kapcsolatosan) 
 
 29/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város belterületi kerékpárút hálózata fejlesztésének lehetséges 
nyomvonalait az alábbiak szerint határozza meg: 

I. Hősök terétől a Dózsa György úton a Nyugati sorig, 
II. József Attila utca - Arany János utca – Hőgyes utca –
Rákóczi út – Szováti út nyomvonalon, 
III. A Szilfákalja úttól a Bethlen utca – Kenézy utca – Erzsébet 
utca – Nádudvari út – Dózsa György úton a Nyugati sorig. 
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Utasítja a jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti 
nyomvonalak tervezési és engedélyezési munkálatainak 
elvégzésére vonatkozóan.   

Kerékpárút-hálózat fejlesztésre kiírt pályázat esetén a képviselő-
testület külön előterjesztés alapján dönt a konkrét fejlesztésekről.  

Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése tárgyú 
pályázattal kapcsolatban) 
 
 30/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-Alföldi Regionális Tanács által az Észak-Alföldi Regionális 
Operatív Program keretében kiírt ÉAOP-2007-4.1.2. kódszámú, az 
„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg 
szakellátó központok fejlesztése, alap- és járóbeteg szakellátás 
korszerűsítése” című pályázathoz  kapcsolódó felújítási és bővítési 
munkálatok engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével 
a NÍVÓ KKT.-t (2030 Érd, Fuvaros utca 25.)  bízza meg. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tervezési díjat a 2008. évi költségvetés beruházási táblázatának 
„Egészségház épülete felújítás pályázati önerő” sorából biztosítja.  
A tervezési díj: 

- amennyiben az első és a második fordulóban a pályázat 
eredményes: 9.732.000,-Ft  

  - amennyiben a pályázat az első fordulóban nem eredményes: 
3.156.000,-Ft 
 
A pályázathoz szükséges további önerő biztosításáról a projekt 
részletes költségvetésének ismeretében a Képviselő-testület külön 
döntést hoz.  
A pályázat benyújtását megelőzően a terveket a főépítész 
előzetes véleménye alapján a képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint  
Felelős: intézményvezető főorvos  

 
 
(Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak 
módosításáról) 
 
 31/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, az Egyesített 
Óvodai Intézmény, a Gönczy Pál Általános Iskola, a Thököly Imre 
Általános Iskola, a Bárdos Lajos Általános Iskola és a Pávai Vajna 
Ferenc Általános Iskola alapító okiratát az előterjesztésben 
szereplő módosításokkal. 
 
Határidő:  2008. február 28. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról) 
 
 32/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
 
(Előterjesztés szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektről) 
 
 33/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
301/2007. (XII.20.) sz. képviselő-testületi határozatát hatályon 
kívül helyezi és az alábbi határozatot hozza:  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházás megvalósításával 
kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert, hogy a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében a Szennyvízelvezetés és 
tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó 
projektekre (Kódszám: KEOP-1.2-0) a pályázatot az „első 
fordulóra” annak pozitív elbírálása esetében a „2” fordulóra 
benyújtsa a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 
Igazgatóságához. 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében a 
Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati 
konstrukcióban megvalósítandó projektek  (Kódszám: KEOP-1.2-
0) előkészítése vonatkozásában a saját hozzájárulás mértékéről 
az alábbiak szerint dönt: 
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Előkészítés összköltsége:          19.820.000 HUF   

Igényelt támogatás összege:     14.707.346 HUF 

Sajáterő összege:                         5.112.654  HUF  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
saját erő összegét biztosítja.  
 

Határidő: pályázati kiírás függvényében 
Felelős:   jegyző 
                polgármester 

 
(Válasz Marosi György képviselő úr intézkedést 
kezdeményezésére) 
 
 34/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Dr. Vincze Ferencnek Marosi György Csongor 
képviselő úr interpellációjára adott válaszát, kivizsgálásával 
megbízza az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottságát.  
 
Határidő: 2008. március 31.  
Felelős: jegyző, illetve bizottsági elnök   

 
 

 

K.m.f. 
 

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

 
A kivonat hiteléül:  
 
  
Hajdúszoboszló, 2008. március 17. 
 
 
 Molnár Viktória  leíró 

 

 


