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K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. 
december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Javaslat a 2009. évi helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok 
viteldíjairól és a veszteségtérítés mértékéről) 
 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 27/2008. (XII.18.) Ör. sz. rendelete 

a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak 
és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési 

költségek megállapításáról  szóló 1/2007. (01.25.) Ör. sz. 
rendeletének módosításáról 

 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és az 
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés m.) pontja alapján 
figyelemmel a 139/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseire, 
a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és 
az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek 
megállapításáról  szóló 1/2007. (01.25.) Ör. sz. rendeletét ( 
továbbiakban: rendelet )az alábbiakban módosítja  
 
 

A helyi utazásért fizetendő árak 
1. § 

 

/1/ A rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A menetjegy ára az autóbusz vonalszakaszain: 150,-Ft 

 

/2/ A rendelet 3.§ (2) bekezdés a./ , b./ és c./ pontjai az alábbiak 
szerint módosul: 
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Záró rendelkezések 

 

2. § 

 
Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 

 
 
(Javaslat víz-, és csatornaszolgáltatás 2009. évi díjának 
megállapítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 28/2008. (XII. 18.) Ör. sz. rendelete a településen 

fizetendő víz-, és csatornaszolgáltatási, valamint a szippantott 
szennyvíz elhelyezési és tisztítási díjairól szóló 2/1995. (I.12.) 

Ör. sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) 
bekezdésében biztosított jogkörébe eljárva és az árak 
megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. 
Törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet 
alkotja. 
 

1. §.  
 

A R. 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 2.§. 

 

    1.bek. A vízmű által biztosított ivóvíz ára:   

 
                                 lakossági fogyasztóknak: 165,-   Ft/m3 + ÁFA 
 
                                közületi fogyasztóknak:  186,60,-  Ft/m3 + ÁFA 

a./ az arcképes egyvonalas 
bérletszelvény ára egész 
hónapra: 

2.187,50.- Ft 

b./ az arcképes összvonalas 
bérletszelvény ára egész 
hónapra: 

3.237,50.-Ft 

c./ tanuló és nyugdíjas 
összvonalas bérletszelvény 
nettó egész hónapra: 

1.750.- Ft 
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               a csatornaszolgáltatás ára:      

 
                                lakossági fogyasztóknak: 129,17 Ft/m3 + ÁFA 
 
                                közületi fogyasztóknak:     156,67 Ft/m3 + ÁFA 
 
 

3. §. 
 

 A hajdúszoboszlói szennyvíztelepre beszállított folyékony 
hulladék elhelyezésének és tisztításának díja  
 
Hajdúszoboszló csatornával ellátatlan területéről történő folyékony  
      kommunális hulladék  beszállítás esetén:       83,33 Ft/m3+ÁFA 
 
 
Hajdúszoboszló csatornával ellátott területéről történő folyékony  
      kommunális hulladék beszállítás esetén:        155,- Ft/m3+ÁFA 
 
Minden egyéb esetben                                         310,- Ft/m3 + ÁFA 
 
 

4. § 
 

E rendelet vonatkozásában közületi  fogyasztónak minősül a Ptk. 
685 §. c./ pontja szerinti gazdálkodó szervezet. 
  
 

5. §.  
 

E rendelet 2009. január 1. napjával lép hatályba. A rendelet 
hatályba lépésével egyidejűleg a 28/2007.(XII.13.) Ör. számú 
rendelet hatályát veszti. 

 
 
(Javaslat a távhő- és melegvíz szolgáltatás 2009. évi díjának 
megállapítására) 
 

272/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy a 
tulajdonában lévő Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. a nem lakossági 
célú távhő felhasználás esetén a következő díjakat, mint 
legmagasabb díjakat alkalmazza. 
 
 
1.  
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Megneve
zés 

Egysé
g 

Díj 

Alapdíj   

- fűtés Ft/MW
/év 

7.924.5
27 

- 
használati 
melegvíz 

Ft/lm3/
év 

67 

Hődíj   

- fűtés Ft/GJ 5.241 

 
A táblázatban szereplő árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
 
2. A mindenkor fizetendő hődíjat az 1. pontban szereplő kiindulási 
hődíj és a lakossági  fogyasztók díjmegállapításánál alkalmazandó 
korrekciós tényező szorzata adja.  
 
3. A szolgáltató a fizetendő hődíjat minden negyedév első 
hónapjának 15. napjáig állapíthatja  meg és minden negyedév 
második hónapjának első napjától alkalmazhatja. 

 
Határidő:  2009. január 1. 
Felelős:    ügyvezető igazgató 

 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 29/2008. (XII. 18.) számú rendelete a 

távhőszolgáltatásról és díjairól szóló 15/1999.(IX.30.) Ör. 
számú rendelet 1.sz. mellékletéről 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. Törvény 53.§.(8) 
bekezdés e./ pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló 
többször módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény mellékletében 
kapott felhatalmazás alapján a távhőszolgáltatásról és díjairól 
szóló 15/1999.(IX.30.) Ör. számú rendelet 1. számú mellékletét az 
alábbiak szerint alkotja meg: 
 
 

1 §. 
1.  
 

Megnevezés Egység Díj 

1./ Alapdíj   

 -   fűtés Ft/lm3/év 337 

 -   használati 
melegvíz 

Ft/lm3/év 50 
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együtt: Ft/lm3/év 387 

   

2./ Hődíj 
(mért) 

  

- fűtési Ft/GJ 4.304 

- 
vízfelmelegítési 

Ft/GJ 4.304 

       A  táblázatban szereplő díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
2.   Az 1./ pontban szereplő hődíj a kiindulási hődíj. 
 

2. §. 
 
 
1. A mindenkori fizetendő hődíjat az alábbi képlet alapján kell 
meghatározni. 
 
P=P0 x k 
ahol 
P:   a mindenkori fizetendő hődíj Ft/GJ-ban 
P0: a kiinduló hődíj Ft/GJ-ban (4.304,- Ft/GJ) 
k:   korrekciós tényező 
 
k=G/G0 
ahol 
G0: a fűtőműben a rendszerbe adott hőmennyiség fajlagos 
költsége Ft/GJ-ban (3.795Ft/GJ) 
G:  a fűtőműben a tárgyhónapot megelőző három hónapban a 
rendszerbe adott hőmennyiség átlagos fajlagos költsége Ft/GJ-
ban  
tárgyhónap: a hődíj megállapításának hónapja. 
 
2. A szolgáltató a fizetendő hődíjat minden negyedév első 
hónapjának 15. napjáig állapítja meg, és a negyedév második 
hónapjának első napjától alkalmazza.  
 
3. A megállapított hődíjat a szolgáltató köteles honlapján,  a helyi 
televízióban és újságban, valamint egy alkalommal  ingyenes 
hírdetési újságban megjelentetni.  
A megállapított díjról köteles tájékoztatni Hajdúszoboszló város 
képviselő-testületét. 
 

3. §. 
 
 
E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a  
29/2007.(XII.13.)  Ör. számú rendelet hatályát veszti.  
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(Javaslat nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 
meghatározásáról) 
 

273/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az intézmények 
tekintetében 2009. évre az alábbi nyersanyagnormákat és térítési 
díjakat állapítja meg.  

 
 

Intézmény 
2009. évi 

nyersanyagnorma 
Ft 

ÁFA Ft 
2009. évi térítési díj 

Ft 

 
Bölcsőde 

 

292 

 
58 

 

350 

 
Óvodák 

 

293 

 
59 

 

352 

 
Ált. Iskola 
7-10 év 

10-14 év 

 

307 

326 

 
 

61 
65 

 

368 

391 

 
Kollégium 

Középiskola 
 

Szociális étkezés 

 

553 

 

275 

 
 

111 
 
- 

 

664 

 

- 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 
(Javaslat települési folyékony hulladék közszolgáltatási díj 
módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

 30/2008. (XII.18.) Ör. sz. rendelete a települési folyékony 
hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló 

  33/2007. (XII.13.) Ör.sz. rendelet módosítására 
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, a helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
(továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
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valamint a 253/1997. (XII.20.) és a 213/2001.(XI.14.) 
Kormányrendeletek vonatkozó szakaszaiban foglaltakra 
hivatkozással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

1.) A rendelet 1.sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a jelen rendelet 
1.sz. melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2009. január 01. napján lép hatályba.  
 

                       

1. sz. melléklet 

 
 
A szolgáltatói díj mértéke, megfizetésének rendje 2009. évben 
 

1.) a Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett folyékony 
hulladék gyűjtése, szállítása és tisztítása esetén a 
magánszemélyek által fizetendő szolgáltatási díjak 
a.) a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészen                               
                                                                            980,- Ft/m3 +ÁFA 
b.) a közműves csatornahálózattal ellátott részeken           
                                                                          1.135,- Ft/m3 +ÁFA 
 
A díjat a szolgáltatás igénybevételekor kell megfizetni. A 
Szolgáltató nyugtát, külön kérésre számlát köteles adni.  
 
Az a.) esetben a szolgáltatást igénybevevők 871,67-Ft/m3+ÁFA 
díjat fizetnek a Szolgáltató részére a települési folyékony hulladék 
elszállításáért. A város önkormányzata 108,33-Ft/m3 +ÁFA 
önkormányzati támogatást nyújt, melyet a Szolgáltató részére fizet 
ki.  
 
A b.) esetben a szolgáltatást igénybevevők 1.135-Ft/m3+ÁFA díjat 
kötelesek fizetni a települési folyékony hulladék elszállításáért és 
tisztításáért a Szolgáltatónak. A Szolgáltató ezen összegből 155,-
Ft/m3 +ÁFA tisztítási díjat átutal a tisztítást végző Közüzemi Kft-
nek a közöttük megkötendő külön megállapodás szerint.  
 
2.) Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett folyékony hulladék 
gyűjtése, szállítása és tisztítása esetén a gazdasági 
társaságok által fizetendő szolgáltatási díj 
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A szolgáltatást igénybe vevők  1.290,-Ft +ÁFA  díjat kötelesek 
fizetni a települési folyékony hulladék elszállításáért és 
tisztításáért a Szolgáltatónak. A Szolgáltató ezen összegből  310,-
Ft +ÁFA tisztítási díjat átutal a tisztítást végző Közüzemi Kft-nek a 
közöttük megkötendő külön megállapodás szerint. 
 
3.) Nem hajdúszoboszlói ingatlanról származó folyékony 
hulladék után fizetendő tisztítási díj 
A nem helyi ingatlanon megtermelt, jelen rendelet 1. § (4) 
bekezdésében megjelölt Szolgáltató vagy más szolgáltató által 
kiszállított települési folyékony hulladék mennyisége után 310,-
Ft/m3 +ÁFA tisztítási díjat kötelesek fizetni a tisztítást végző 
Közüzemi Kft-nek a közöttük megkötendő külön megállapodás 
szerint.  

 
(Javaslat a hulladékkezelés 2009. évi díjának megállapítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

31/2008. (XII.18.) Ör. sz. rendelete 

a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) Ör. sz 
rendelet módosításáról 

  
  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. és 23. §-aiban kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a települési 
szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) Ör. sz. rendelet 
(továbbiakban: Ör.) módosítása tárgyában: 
  

  
                                                              1. § 

  
Az Ör. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 
melléklete lép. 
  

Záró rendelkezés 

  

2. § 

  
  
Jelen rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. 
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        1.sz. melléklet 

              

A települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás 

      2009. évi díjai       

              

              

              

              
              

Lakossági hulladékszállítás:       

  110-120 literes kuka ürítési díja:    216,00 Ft+ÁFA 

  1100 literes konténer ürítési díja:   2 433,33 Ft+ÁFA 

  feliratos zsák térítési díja:   216,67 Ft+ÁFA 

              

              

Közületi hulladékszállítás:       

  110-120 literes kuka ürítési díja:    324,00 Ft+ÁFA 

  1100 literes konténer ürítési díja:   3 241,67 Ft+ÁFA 

              

              

A komplex hulladékgazdálkodási telep díjai:       

  lakossági kommunális hulladék:   154,17 Ft+ÁFA 

  lakossági zöld hulladék 1,00 m3-ig:   0,00   

  lakossági zöld hulladék 1,00 m3        

    fölött, m3-enként:   3600,00 Ft+ÁFA 

  közületi zöld hulladék:   3600,00 Ft+ÁFA 

  szelektív hulladék:   0,00   

              

              

Inert építési hulladék díja:       

  
lakossági tiszta inert hulladék napi 1,2to-
ig:   0,00   

  lakossági tiszta inert hulladék 1,2to fölött:   1 800,00 Ft/to+ÁFA 

  közületi tiszta inert hulladék:   1 800,00 Ft/to+ÁFA 

  válogatás nélküli hulladék:   3 600,00 Ft/to+ÁFA 

              
 
 
(Javaslat az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos 
ártalmatlanítási díj 2009. évi mértékére) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 32/2008. (XII. 18.) Ör. sz. rendelete az állati 

hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás  
szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008. (VI. 12.) Ör. sz. 

rendelet módosítására 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény (Hgt.) 23 §-ban kapott felhatalmazás alapján, az 
állati hulladék gyűjtő  és tároló, hulladékkezelő létesítmény 
működésével kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1. § 
 
1.) A rendelet 1. sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a jelen 
rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2009. január 01-én lép hatályba. 
 

1. számú melléklet 
 
 

Az állati hulladék ártalmatlanítási díja 2009. évre 
vonatkozóan: 

 
148,33-Ft/kg + ÁFA (a helyi lakosság részére a lerakás díjmentes) 

 
 
(Beszámoló a köztemető fenntartásáról) 
 
 274/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
köztemető fenntartásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  -  

 
 
(Előterjesztés a 2009. évi temetői fenntartási díjak megállapítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 33/2008.(XII.18.) Ör.sz. rendelete 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. 
(X.19.) Ör.sz. 

rendelet módosításáról 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi. LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében, valamint az 1999. XLIII.tv. 40. § (2 ) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  az  alábbi  rendeletet  
alkotja, a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. ( 
X.19 ) Ör. sz. rendelet ( továbbiakban: Ör. ) módosítása 
tárgyában: 
 
                                                          22. §  
 
  
A 14/2000.(X.19.) Ör. sz. rendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen 
rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 (A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  
 
Jelen rendelet 2009. január. 01-én lép hatályba. 

 
 
(Beszámoló a város idegenforgalmának helyzetéről, fejlesztésének 
tennivalóiról) 
 
 275/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a város idegenforgalmának helyzetéről szóló 
beszámolót.  
A TDM-pályázat benyújtása előtt érdemben tárgyalni kívánja a 
részleteket.  
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős:   idegenforgalmi referens 

 
 
(Előterjesztés belső ellenőrzés társulásban történő ellátására) 
 
 276/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
költségvetési szervei belső ellenőrzését 2009. január 1-től a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás keretében 
végezteti, a társulás két tagtelepülésén és a Hajdúszoboszlói 
Polgármesteri Hivatalban ezt a feladatot már ellátó cég által.  
 
Ennek érdekében a hivatal belső ellenőri álláshelyét 2009. január 
1-vel átszervezéssel megszünteti, a polgármesteri hivatal 
igazgatási létszámát egy fővel csökkenti, összességében 60 fő 
helyett legfeljebb 59 főben állapítja meg. 
 
A képviselő-testület a létszámcsökkentést úgy hajtja végre, hogy a 
hivatal tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága 
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mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az 
azt követő években is biztosítani tudja.  
A képviselő-testület megvizsgálta és megállapítja, hogy az érintett 
köztisztviselő foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési 
szerveinél a meglevő üres álláshelyeken, az előre láthatólag 
megüresedő álláshelyeken nincs lehetőség, illetve nem tervezi az 
érintett munkaköréhez illeszkedő új álláshely jóváhagyását. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a megszüntetett 
álláshely legalább öt évig nem állítható vissza, kivéve, ha a 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.  
 
Felkéri a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
Tanácsának elnökét, hogy a hajdúszoboszlói belső ellenőrzési 
feladatellátásról az ajánlatnak megfelelő szerződés megkötésével 
2009. január 1-től gondoskodni szíveskedjen, a társulási titkár 
segítségével.  
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy éves 
költségvetéseiben a hajdúszoboszlói belső ellenőrzési 
tevékenység elvégzéséhez szükséges anyagi támogatást a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulásnak biztosítani 
fogja, olyan mértékben, ahogy az a szerződés szerint, az állami 
költségvetésből megszerezhető normatív többlettámogatást is 
figyelembe véve indokolt. 
 
Utasítja a hivatalt, hogy a 2008. évi költségvetési rendelet 16. 
számú, az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazó 
mellékletének módosítását készítse elő a létszámcsökkentési 
döntésnek megfelelően.  
 
Határidő:  2008. december 31. és folyamatos 
Felelős:    jegyző/társulási titkár 

 
 
(Előterjesztés a Gábor Áron u. 12. szám alatti ingatlan 
megvásárlására) 
 
 277/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 12. szám alatti 2485 
hrsz-ú, 1731 m2 nagyságú, Hétvégi ház és udvar megnevezésű 
ingatlan 70.000.000,-Ft + ÁFA, összesen bruttó 84.000.000,-Ft 
vételáron történő megvásárlásához. A vételárat az önkormányzat 
a Méltányossági Kisajátítási Alapból, valamint a hitelkeret terhére 
biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2009. január 31. 
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Felelős: jegyző 
 
 
(Előterjesztés a Gólya zug nyomvonalának kialakítására) 
 
 278/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Helyi Építési Szabályzat előírásai szerint a Gólya zug 
nyomvonalába nem eső ingatlanrészek - 2449 hrsz-ú ingatlanból 
cca. 13 m2 nagyságú terület, a 2451 hrsz-ú ingatlanból cca. 117 
m2 nagyságú terület – 30.000,-Ft/m2 + ÁFA eladási áron történő 
értékesítéséhez Góczi András részére. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
utca nyomvonalának kialakításához nem szükséges 
ingatlanrészeket forgalomképessé minősíti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés a szociális alapszolgáltatások normativ állami 
támogatás lemondásainak vizsgálatáról) 
 
 279/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2008. évi szociális alapszolgáltatások normatív állami támogatás 
lemondásának okait elfogadja, ugyanis a normatív állami 
támogatás lemondása nem feladatelmaradás következménye, a 
feladatok ellátásához a tényleges felhasználást indokoltnak tartja, 
kivétel az étkeztetés, ahol a fel nem használt pénzeszköz (vásárolt 
közszolgáltatás) elvonását kéri az intézménytől. 
 
Határidő:  2009. február 28., folyamatos  
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 
15/2000.(XI.23.) számú önkormányzati rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

34/2008. (XII.18.)számú rendelete, a 18/2008. (IX.18.) 
önkormányzati rendelettel, a 9/2008. (VI.12.) önkormányzati 

rendelettel, a 2/2007.(I.25.) önkormányzati rendelettel, 
a34/2006. (VIII.31.) önkormányzati rendelettel, a 17/2006.(V.18.) 

önkormányzati 
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rendelettel, az 5/2005. (II.24.) önkormányzati rendelettel és a 
9/2001. (VI.21.) önkormányzati rendelettel módosított 15/2000. 

(XI.23.), a lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet 
(továbbiakban: R.) módosítására 

 
 

1. § 
 
A rendelet 11. § (4) bekezdés b) pontjának helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
(4) A meghatározott bérleti idő lejártát követően, ha a bérlő 
szociális feltételei változatlanok vagy rosszabbodtak, a bérleti 
szerződést: 
 
 
 b) az Egészségügyi, Szociális Bizottság a (4) a) pontjától 
rendkívül  
  indokolt esetben eltérhet ha: 
  ba) bérlő(k) a 60. életévüket betöltötték és 
  bb) bérlő(k) valamelyike rokkant, fogyatékossági 
támogatásban, 
        öregségi nyugdíjban részesül, vagy 
  bc) akinek családjában – az együttköltöző családtagokat 
                              számítva- az egy főre jutó havi nettó jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegét, egyedülálló esetén másfélszeresét. 
 

2. § 
 
 
E rendelet 2009. január 01-én lép hatályba, de rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 
(Előterjesztés a Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-
Szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítására) 
 
 280/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-
Szervezési Társulás névváltoztatását.  
A társulás új neve: 2009. január l-től Pálfi István Szakképzés 
Szervezési Társulás. A határozattal módosul a Társulási 
megállapodás és az Alapító Okirat. 
 
Határidő:  2008. december 18., illetve értelemszerű 
Felelős:      jegyző 
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(Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium pótigényére) 
 
 281/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szép Ernő Középiskolai Kollégium részére hitelfelvételével 
324.676.-Ft pótelőirányzatot biztosít.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés oktatási intézmények Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról) 
 
 282/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bek. f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a a Pávai Vajna 
Ferenc Általános Iskola, a  Thököly Imre Általános Iskola, a 
Bárdos Lajos Általános Iskola és a Hőgyes Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola szervezeti és működési szabályzatát. 
 
Határidő:  2008. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
 
(Előterjesztés Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola és a Bárdos 
Lajos Általános Iskola házirendjének módosításáról) 
 
 283/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló, 
1993. évi LXXIX tv. 40. §. (9) bek., és a 102. § (2) bek. f, pontja  
alapján jóváhagyja a Bárdos Lajos Általános Iskola és a Pávai 
Vajna Ferenc Általános Iskola házirendjét. 

 
Határidő:  2008. december 31 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola és a Bocskai 
István Szakképző Iskola pedagógiai programjának módosításáról) 
 
 284/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a  
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a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola,  
Bocskai István Szakképző Iskola 
pedagógiai program-módosításait.  
 

Határidő:  2008. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
 
(Előterjesztés Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola és a Zichy Géza 
Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Minőségirányítási Programjának módosításáról) 
 
 285/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. 
102. § (2) f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva 
jóváhagyja a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola és a Zichy Géza 
Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
minőségirányítási program-módosításait. 
 
Határidő:  2008. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés a Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának 
módosításáról) 
 
 286/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva jóváhagyja, a Közgazdasági Szakközépiskola 
alapító okiratát az előterjesztésben szereplő módosításokkal. 
 
Határidő:  2008. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés pedagógus létszám megállapítására) 
 
 287/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete, mint a Bocskai István 
Szakképző Iskola fenntartója 2009. január l-től engedélyezi, hogy 
az intézményben a határozatlan időre kinevezett pedagógusok 
száma 37 főről 39 főre emelkedjen.  
Határidő:  2008. december 31. 
Felelős:     jegyző 
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(Előterjesztés Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító 
okiratának módosításáról) 
 
 288/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a képviselő-testület 2009. évi munkatervének 
meghatározására) 
 
 289/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2009. évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően határozza 
meg. 
  
Határidő: folyamatos, illetve 2009. december 31. 
Felelős:   jegyző 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 
2009. évi munkaterve 

 
 

A testületi ülések és napirendi pontjaik: 
 
JANUÁR: 
 
1. Előterjesztés a Fesztivál-tér és a Szabadtéri Színpad 
hasznosítási stratégiájára, fejlesztésének tennivalóira 
 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: -    Kulturális, Sport Bizottság 
- Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
2. A Programkoordinációs Munkacsoport tájékoztatója 
2008. évi tevékenységéről 
 Előadó: munkacsoport vezetője 
 Megtárgyalja: -    Kulturális, Sport Bizottság 
- Idegenforgalmi Bizottság 
 
FEBRUÁR: 
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1. Az AERO KLUB tájékoztatója a sportrepülőtér 
hasznosításáról, az albérletbe adásból származó bevételeiről, 
tevékenységéről 
 Előadó: a klub elnöke 
 Megtárgyalja: -    Kulturális, Sport Bizottság  
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
2. Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
meghatározása 
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
MÁRCIUS: 
 
1. A rendőrkapitányság beszámolója a város 
közbiztonságáról, javításának feladatairól 
 Előadó: rendőrkapitány 
 Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
2. Az önkormányzat 2009. évi beruházási programjának, 
közbeszerzési tervének és környezetvédelmi intézkedési 
tervének meghatározása 
 Előadó: -  irodavezető-főmérnök 
      - irodavezető főkönyvelő 
 Megtárgyalja: -   Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
3. Tájékoztató a polgármesteri hivatal összehangolt 
teljesítmény- és minőségügyi rendszerének 2008. évi 
eredményeiről, a 2009. évi programról 
 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
ÁPRILIS: 
 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok közgyűléseire felkészülés 
 Előadók: (vezér)igazgatók 
 Megtárgyalja: -   Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
- Idegenforgalmi Bizottság (csak a Hungarospa Zrt. 
anyagát) 
 
2. Jelentés a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról 
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
3. Beszámoló a hajdúszoboszlói kistérségi többcélú 
társulás 2008. évi tevékenységéről, terveiről 
 Előadó: - társulási titkár(jegyző) 
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      -  munkaszervezet-vezető 
 Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
MÁJUS: 
 
1. Beszámoló az önkormányzati szociális és 
gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról, fejlesztésük 
tennivalóiról 
 Előadó: - aljegyző 
- körzeti gyámhivatal vezetője 
- szociális szolgáltató központ vezetője 
 
 Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
2. Előterjesztés az egységes közszolgálati ösztönző és 
juttatási (kafeteria) rendszer elfogadására 
 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: - Oktatási Bizottság 
- Kulturális, Sport Bizottság 
- Egészségügyi, Szociális Bizottság 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
- Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
JÚNIUS: 
 
1. Jelentés az önkormányzat pályázati tevékenységéről, a 
további feladatokról 
 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
2. A kistérségi többcélú társulás ügyvitelfejlesztési-
informatikai stratégiája 
 Előadó: társulási titkár (jegyző) 
 Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
3. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2010. évi 
mértékének előzetes megállapítására 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: -    Idegenforgalmi Bizottság 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
JÚLIUS: 
 
- Városi önkormányzati kitüntetések adományozása (zárt 
ülésen) 
   Előadó: polgármester 
   Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
Határszemle a mezőgazdasági bizottság szervezésében. 
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SZEPTEMBER: 
 
1. A HBM. Munkaügyi Központ Kirendeltségének 
tájékoztatója a város munkaerőpiaci helyzetéről 
 Előadó: kirendeltségvezető 
 Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
2. Beszámoló a 2009. évi költségvetés féléves 
teljesítéséről 
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
OKTÓBER: 
 
1. Beszámoló a város környezetvédelmének helyzetéről, 
az energiahatékonyság fokozásának tennivalóiról a pályázati 
lehetőségek tükrében 
 Előadó: irodavezető főmérnök 
 Megtárgyalja: -   Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
- Mezőgazdasági Bizottság 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
2. Tájékoztató a 2008. évi országos kompetenciamérés 
városi eredményeiről 
 Előadó: oktatási, művelődési, sport irodavezető 
 Megtárgyalja: oktatási bizottság 
 
NOVEMBER: 
 
1. Tájékoztató a 2009. évi költségvetés III. negyedéves 
teljesítéséről 
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
 Megtárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
2. A 2010. évi költségvetés koncepciójának 
meghatározása  
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
 Megtárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
      (igény szerint más bizottságok is) 
 
 
DECEMBER: 
 
1. Közszolgáltatási díjak megállapítása 
 Előadók: cégek, hivatali irodák vezetői 
 Megtárgyalják: érintett bizottságok 
 
2. A képviselő-testület 2010. évi munkatervének 
meghatározása 
 Előadó: polgármester 
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 Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
3. Általános közmeghallgatás 

 
 
(Előterjesztés EU önerő alapra történő pályázatok benyújtásáról) 
 
 290/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
196/2007. (IX. 06.) számú határozatát az alábbiakkal pontosítja és 
egészíti ki: 
az Észak-alföldi Regionális Tanács által az Észak-alföldi 
Regionális Operatív Program keretében kiírt Akadálymentesítés 
támogatására (Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz) ÉAOP-2007-4.1.5 pályázati kiírásra 
„Hajdúszoboszló, Polgármesteri Hivatal „B” épületének komplex 
akadálymentesítése”, valamint a „Hajdúszoboszló, Szociális 
Szolgáltató Központ épületének komplex akadálymentesítése” 
címmel benyújtott pályázataihoz kapcsolódó beruházások 
tervezett költségeit/forrásösszetételét és a támogatás igénylés 
tervezett ütemezését az alábbiak szerint határozza meg: 
 

megnevezés akadálymentesítés 
összköltsége Ft 

igényelt 
támogatás 

Ft 

önerő 
mértéke 

Ft 

Pénzügyi 
források 

igényének 
éve 

„Hajdúszoboszló 
Város Polgármesteri 

Hivatal „B” épületének 
komplex 

akadálymentesítése” 

360.000,- 319.990,- 40.010,- 2008 

24.461.695.- 22.019.010.- 2.442.685.- 2009 

„Hajdúszoboszló, 
Szociális Szolgáltató 
Központ épületének 

komplex 
akadálymentesítése” 

11.813.037- 10.000.000,- 1.813.037,- 2008 

ÖSSZESEN: 36.634.732,- 32.339.000,- 4.295.732,- .- 
 

Évenkénti támogatási ütemezés 
 

Megnevezés/Támogatás 
igénylés benyújtásának éve 

2008 2009 Összesen 
(Ft) 

„Hajdúszoboszló Város 
Polgármesteri Hivatal „B” 

épületének komplex 
akadálymentesítése” 

319.990,- 22.019.010,- 22.339.000,- 

„Hajdúszoboszló, Szociális 
Szolgáltató Központ 
épületének komplex 

10.000.000,- 0,- 10.000.000,- 
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akadálymentesítése” 

ÖSSZESEN: 10.319.990,- 22.019.010,- 32.339.000,- 
 

A tervezett beruházások megvalósításához szükséges önerő 
mértékét a fenti bontásban összesen 4.295.732,-Ft-ot a 2008. évi 
városi költségvetés beruházási táblázatában külön soron 
biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert az EU Önerő alap pályázattal 
kapcsolatos dokumentumok aláírására.  
 

Határidő: 2009. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
 
(Előterjesztés a Mátyás király sétányt érintő forgalmi rendjével 
kapcsolatosan) 
 
 291/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mátyás király sétány forgalmi rendjének módosítása kapcsán az 
alábbi intézkedésekről dönt:  
a, nyári időszakban (július 01. - augusztus 31. között)  a Mátyás 
király sétány teljes egészében lezárásra kerüljön 19.00 óra és 
24.00 óra között, a tavaly is alkalmazott sorompós beléptető 
rendszerrel; 
b, az őr bére a 2009. évi költségvetésbe legyen beépítve. 
 
Határidő: a,) a megadott időszakban 
                b.) a 2009. évi költségvetés függvényében 
Felelős:    jegyző 

 
 
(Előterjesztés közterületi ideiglenes árusítóhelyek 
megvalósításáról) 
 
 292/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közterületi ideiglenes árusítóhelyekről előzetesen úgy dönt, hogy a 
Városgazdálkodási Zrt. készítsen el két prototípust (egy pergola 
és két szekrény) és annak megtekintése után hoz újabb döntést.  
 
Határidő: 2008. február 28.  
Felelős: VgZrt vezérigazgatója  
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(Javaslat a polgármester helyettesítésének rendjére a kistérségi 
többcélú társulásban) 
 
 293/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. év CVII. törvény 5.§ (2) bekezdése alapján a polgármester 
helyettesítésének rendjét a következő sorrendben állapítja meg 
akadályoztatás esetére: 
 

- alpolgármester 
- ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke 
- pénzügyi, gazdasági bizottság elnöke. 

 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
 
(Tájékoztató a Bihari, Sárréti, Hajdúszoboszlói Szakképzés-
szervezési Társulás működésének biztosítására) 
 
 294/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bihari, Sárréti, Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás 
működésének biztosításáról a tájékoztatót tudomásul veszi, azzal 
a kiegészítéssel, hogy az eredeti megállapodásban a képviselő-
testület által megszavazott költségeken kívül az önkormányzat 
további költségeket ne térítsen meg. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről) 
 
 295/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
 
(Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
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 296/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
Határidő: -  
Felelős: - 
 

(Hungarospa Zrt. előterjesztése)  
 
 297/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatóját, 
hogy folytassa a tárgyalást az Enviroinvest Kft-vel és 
felhatalmazza arra, hogy fejezze ki szándékát arra vonatkozóan, 
hogy a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt részt kíván venni az 
általa tulajdonolt termálkutak kísérőgáz hasznosítása alapján 
számított kibocsátás csökkentési egység (ERU) – Enviroinvest Kft, 
mint projektgazda által szervezett – értékesítésben.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   vezérigazgató  

 
(Képviselői indítvány Kossuth-szobor állításával kapcsolatban) 
 
 298/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
támogatását adja a kezdeményező civil szervezeteknek a 
tervezett Kossuth Lajos szobor elkészítéséhez. Az önkormányzati 
anyagi hozzájárulás mértékéről a civil gyűjtés eredményének 
függvényében később dönt.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Képviselői indítványok megüresedett bizottsági helyek 
betöltésére) 
 
 299/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kis 
Anikót (Hajdúszoboszló, Szilfákalja 18/D. III/7.) a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság tagjává 2009. január 1-től megválasztja.  
 
Határidő: 2008. december 31. és folyamatos  
Felelős: jegyző  
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300/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lemondott Csáti Imre helyére Ugrai Józsefet (Hajdúszoboszló, 
Seres u. 8/a) a Városfejlesztési, Műszaki Bizottság tagjává 2009. 
január 1-től megválasztja.  
 
Határidő: 2008. december 31. és folyamatos  
Felelős: jegyző  

 
(Válasz Majoros Petronella képviselő asszony városi televízióval 
kapcsolatos kérdésére interpellációjára) 
 

301/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Dr. Vincze Ferenc jegyzőnek Majoros Petronella 
képviselő Városi Televízió működésével kapcsolatos 
interpellációjára adott válaszát, annak kivizsgálásával megbízza 
az önkormányzat Kulturális és Sport Bizottságát.  
 
Határidő: 2009. január 22.  
Felelős:  bizottsági elnök  

 
 
(Válasz Erdei Gyula képviselő Böszörményi úti építkezéssel 
kapcsolatos interpellációjára) 
 

302/2008. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Dr. Vincze Ferenc jegyzőnek Erdei Gyula képviselő 
Böszörményi úti építéssel kapcsolatos interpellációjára adott 
válaszát.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

K.m.f. 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
 
Hajdúszoboszló, 2009. január 12.  
 
 Molnár Viktória leíró 


