
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
 Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: 862-1/2008.   
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. 
október 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés a Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-
Szervezési Társulás társulási megállapodásának kiegészítésére) 
 
 225/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-Szervezési Társulás, 
Társulási megállapodásának –melléklettel történő - kiegészítését a 
kiadottak szerint elfogadja. 
 
Határidő:  2008. október 16., illetve értelemszerű  
Felelős:      jegyző 

 
(Tájékoztató a 2007. évi kompetenciamérés eredményeiről) 
 
 226/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2007. évi kompetenciamérés eredményeiről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés választókerületek felújításának megvalósításáról) 
 
 227/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választókerületek felújításáról szóló, 153/2008.(VI. 12.) sz. 
határozatát a megvalósítandó műszaki tartalom vonatkozásában 
az előterjesztés 1. sz. mellékeltében leírtaknak megfelelően 
módosítja. Ezen módosítás többletforrást nem igényel a városi 
költségvetésből. 
   
Határidő: 2008. október 30.                 
Felelős:   jegyző 
                VgZrt. vezérigazgatója 

 



(Előterjesztés 2008. évben tervezett fásításról) 
 
 228/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2008. évben az alábbi fásítási munkálatok elvégzését támogatja 
az előterjesztés szerint: 
 
Földlabdás, 2 x iskolázott fa telepítése, karózva, dréncsövezve 2 
éves utógondozással, garanciával:  
 
1.) Új fasorként ültetendő: 

                 a.)  a Hősök tere 5-6 sz.előtti társasház előtti   

                 közparkban; 

                 b.)  az Isonzó-Kereszt utca által határolt zöldterületen; 

                 c.)  az Orgona utcán a MOL kúttal szembeni  

                 zöldterületen; 

                 d.)  a Major utcán. 

 

2.) A már meglévő fasorok pótlásaként ültetendő:  

                  a.) a Szent Erzsébet utcán az aquapark oldalában; 

                  b.) az Erzsébet utca mindkét oldalán. 

                  c.) Hősök terén a Református templomnál 

         

3.) Sövény ültetés: 

                  a.) A Puskin utca Kösely partján Hibiscus sövény  
                  ültetése. 
                  b.) Bocskai utca páros oldalán sövény(fagyal) ültetése. 

 
Szabadgyökerű sorfa ( legalább 1,50 m ) telepítése, karózva, 
dréncsövezve  2 éves utógondozással, garancia nélkül:  
 
A körzetenként 20-20 db, összesen 200 db sorfa ültetése az 
előterjesztésben felsorolt fatípusokkal az előterjesztésnek 
megfelelően. 
 
A fák beszerzésével és telepítésével a Városgazdálkodási Zrt.-t 
bízza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges vállalkozói szerződés 
aláírására.  
 
Határidő:  2008. november 30. 
Felelős:     VgZrt. vezérigazgatója 
                  jegyző 



(Előterjesztés kistérségi integrált szociális intézmény 
létrehozására) 
 
 229/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának 
kezdeményezésére a Hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató 
Központ intézményfenntartói jogát az e célt szolgáló ingó- és 
ingatlanvagyonnal együtt térítésmentesen átadja a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulásnak 2009. január 1-
el, azért, hogy az létrehozhassa a Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Szociális Szolgáltató Központot integrált intézményként. Vállalja, 
hogy a korábban általa ellátott szociális feladatokra vonatkozó, a 
továbbiakban is szükséges mértékű költségvetési támogatást nyújt 
éves költségvetéseiben az új intézmény működéséhez.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2009. december 31.  
Felelős:    jegyző, illetve polgármester  

 
(Előterjesztés a tiszacsegei üdülő megvásárlására) 
 
 230/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata nem vásárolja meg 
Püspökladány Város Önkormányzatának a tiszacsegei üdülőben 
(5836/1 és 7666/12 hrsz.) lévő 572/4440-ed tulajdoni hányadát.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés a Hőforrás utca 140. és 142. szám alatti ingatlan 
tulajdonosainak kérelméről) 
 
 231/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévő 4652 hrsz-ú árok megnevezésű ingatlanból a Hőforrás u. 140. 
és 142. sz. ingatlan tulajdonosai a két telek közötti cca. 28 m 
hosszúságú területet térítésmentesen használják azzal a 
kikötéssel, hogy kérelmezők kötelessége az ingatlanrész további 
tisztántartása, gyommentesítése. Ugyanakkor kérelmezők a 
területen semmilyen felépítményt nem helyezhetnek el, illetve fát 
sem ültethetnek, valamint biztosítaniuk kell a szakemberek 
ingatlanra történő bejutását az árok tisztításához, 
karbantartásához.  
Az önkormányzat a bérleti szerződést 30 napos felmondási 
határidő mellett határozatlan időre köti meg a bérlőkkel. Bérlő a 



szerződés megszűnésekor bérbeadóval szemben semmiféle 
követelést nem támaszthat. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2008. november 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés szántó bérleti szerződés meghosszabbítására) 
 
 232/2008. (X. 16.) 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 12436 m2 területű 43,28 AK értékű szántó 
művelési ágú külterületi ingatlan bérleti szerződésének  öt évre 
szóló meghosszabbításához az alábbiak szerint: 

 

 
2. Fenti földterületeket öt év bérleti időre bérbe adja, a bérleti díj 

évente az előző évi inflációval megnövelve kerül kiszámításra.   
 

3. Bérlőknek a Kt határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 
nyilatkozniuk kell a bérleti díjak elfogadásáról.  Amennyiben nem 
fogadják el a megállapított árakat, abban az esetben a 
földterületek bérbeadásra, meghirdetésre kerülnek.  
 

4. A képviselőtestület felhatalmazza Dr. Sóvágó László 
polgármestert, a bérleti szerződések aláírására.  
 
Határidő : 2008 október 31. 
Felelős : polgármester 

Sor-
szám 

Az 
ingatlan 

címe 

Bérlő neve, címe Megne-
vezés 

Hrsz. Terület 
(m2) 

Ak érték 

2009 évi 
bérleti díj 

(Ft) 

1. 1
2
. 

Hajdú- 
szoboszló, 
külterület 
Akol dűlő 

Szerbák Gyula 
Hajdúszoboszló 
Papp István u. 

15. 

Szántó 0243/5 5826 
20,27 

17.478.- 

2. 1
3
. 

Hajdú- 
szoboszló, 
külterület 
Akol dűlő 

Gergely Sándor 
Hajdúszoboszló 
Bányász u. 13. 

Szántó 0243/7 3599 
12,52 

10.797.-  

3. 1
4
. 

Hajdú- 
szoboszló, 
külterület 
Akol dűlő 

Vágó Sándor 
Hajdúszoboszló 
Szováti u. 37. 

Szántó 0243/9 12436 
43,28 

37.308.-  



(Előterjesztés a Soproni temető felszámolására) 
 
 233/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elviekben hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Tokay és Libagát 
utcák által határolt területen (6821/3 hrsz) elhelyezkedő Soproni 
temető felszámolásához.  
A temető felszámolásával és kiürítésével kapcsolatos feladatok 
lebonyolításával a képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt és a 
VgZrt-t bízza meg, a pénzügyi fedezet biztosítása mellett. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 
hajdúszoboszlói 6821/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére. A 
beérkezett pályázatok közül a képviselő-testület választja ki a 
vevő személyét. 
Sikeres pályázati eljárás esetén vevő a vételár 50 %-át az 
adásvételi előszerződés megkötésekor, a fennmaradó 50 %-ot az 
ingatlan birtokbaadásakor fizeti meg az önkormányzat részére. 
Az ingatlan értékesítéséből befolyt összegből finanszírozza az 
önkormányzat a temető felszámolásának és kiürítésének 
költségeit. 
A pályázat kiírásával egyidejűleg végezzen a hivatal 
gazdaságossági számításokat a saját hasznosításban történő 
megvalósításról, melyet terjesszen a testület elé a további döntés 
meghozatala érdekében.   
 
Határidő: folyamatos, 2009. december 31. 
Felelős: jegyző 
              VgZrt. vezérigazgatója 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2008. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról) 
 
 234/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét az alábbi számú 
közbeszerzésekkel egészíti ki: 

8.  
 

- közbeszerzés tárgya: Tompa utca burkolat-felújítása 
- közbeszerzés mennyisége: 2247 m2 burkolat  
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos     
           eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 7.600.000,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

9. 



 
- közbeszerzés tárgya: Hajdúszoboszló belterületén (Liget u.,    
           Pávai u., Huba u., Bányász u., Szent István park)                
           közvilágítási hálózatbővítés 
- közbeszerzés mennyisége:  
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos  
           eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 20.300.000,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

10. 
 

- közbeszerzés tárgya: Szilfákalja 37. alatti játszótér  
           felújítása 
- közbeszerzés mennyisége:  
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos  
           eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 10.650.000,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

11. 
- közbeszerzés tárgya: Hőgyes Endre Gimnázium komplex 
 felújítása és akadálymentesítése tárgyú projektben 
 közbeszerzési bonyolítói feladatok ellátása 
- közbeszerzés mennyisége:  
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos 
 eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 6.200.000,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

12. 

- közbeszerzés tárgya: Hőgyes Endre Gimnázium komplex 
 felújítása és akadálymentesítése tárgyú projektben 
 tervezési feladatok ellátása 
- közbeszerzés mennyisége:  
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos 
 eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 4.000.000,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

13. 
- közbeszerzés tárgya: szennyvízcsatorna-beruházás 
 előkészítése során tervezési feladatok ellátása 
- közbeszerzés mennyisége:  
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 



- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos 
 eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 3.716.667,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

14. 
- közbeszerzés tárgya: szennyvízcsatorna-beruházás 
 előkészítése során kommunikációs feladatok ellátása 
- közbeszerzés mennyisége:  
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos 
 eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 1.000.000,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

15. 
- közbeszerzés tárgya: szennyvízcsatorna-beruházás 
 előkészítése során projektmenedzseri feladatok ellátása 
- közbeszerzés mennyisége:  
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos 
 eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 4.166.667,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
(Tájékoztató az önkormányzat civil szervezetekkel történő 
együttműködéséről, az aktuális teendőkről) 
 
 235/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat civil szervezetekkel történő együttműködéséről, az 
aktuális teendőkről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  -  

 
(Roma Polgárjogi Mozgalom helyiséghasználati kérelméhez 
hozzájárulás) 
 
 236/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem támogatja a Roma Polgárjogi Mozgalom Hajdúszoboszlói 
Szervezetének helyiségbiztosítás iránti kérelmét.  
 
Határidő: - 



Felelős:  - 
 
(Nagy Bálint egyéni képviselői indítványa a mozival 
kapcsolatosan) 
 
 237/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el a képviselői indítványt és a Bocskai Moziban 
fellelhető ingóságok ellenértékét (bruttó 1,5 millió Ft összegben) 
nem fizeti meg a korábbi bérlő (Flying Wish Bt) részére.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés HÖF-TEKI pályázatokról) 
 
 238/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
213/2008. (IX.18.) sz. képviselő-testületi határozatát hatályon kívül 
helyezi és az alábbi határozatot hozza: 
Az utcanév táblák  HÖF-TEKI pályázat keretében történő 
beszerzéséhez a csökkentett mértékű támogatás megítélése 
következtében szükségessé váló többlet önerő 340.736,-Ft 
összegét a 2008. évi városi költségvetés beruházási táblázatában 
szereplő, Szilfákalja 16.sz. alatti játszótér felújítás pályázati 
önerejéből csoportosítja át.  
 
Ennek következtében az utcanév táblák beszerzése  
megnevezésű projekt költségei az alábbiak szerint alakulnak: 
A beruházás teljes bruttó összege  :    4.867.644,-Ft 
Az önerő bruttó összege                  :    1.801.029,-Ft 
A megítélt támogatás összege         :    3.066.615,-Ft 
Az önerő bruttó összegéből bruttó 500.000,-Ft összeget a városi 
költségvetésből, míg a hiányzó bruttó 1.301.029,-Ft összeget 
hitelből biztosítja a képviselő-testület. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt 
megvalósításához szükséges 1.301.029,-Ft összegű hitel 
felvételére, a támogatási és vállalkozási szerződések aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
                jegyző 

 
(Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás társulási 
megállapodása) 
 
 239/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 



Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás módosított társulási 
megállapodását az előterjesztés szerint elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola kérése pályázat benyújtására) 
 
 240/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola pályázat 
benyújtási szándékát a közoktatásfejlesztési projektre.  
 
Határidő: -  
Felelős:   - 

 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
 241/2008. (X. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  

 
Határidő: -  
Felelős: - 

 
K.m.f. 

 
 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
 
Hajdúszoboszló, 2008. október 31.  
 
 
 Molnár Viktória leíró 

 

 
 


