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K I V O N A T 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Hungarospa Zrt. előterjesztése hévízkutak kísérőgázának 
hasznosítására) 
 
 179/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 kinyilvánítja szándékát a hévízkutak kísérőgázának hasznosítá-
 sát célzó projekt megvalósítására.  
 
 Határidő: azonnal  
 Felelős: képviselő-testület  
  
 2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 felhatalmazza Czeglédi Gyulát, a Hungarospa Hajdúszoboszlói 
 Zrt. vezérigazgatóját a projekt megvalósítására, a projekt megva-
 lósítása során a szükséges jognyilatkozatok megtételére, a finan-
 szírozáshoz szükséges 450 millió forint összegű beruházási hitel
 szerződés megkötésére.  
 
 Határidő: folyamatos  
 Felelős: vezérigazgató  
 
 3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 felhatalmazza Dr. Sóvágó László polgármestert a projekt meg-
 valósításához kapcsolódó hitelszerződések biztosítékaihoz  kap-
 csolódó jognyilatkozatok megtételére (ingatlan jelzálog biz-
 tosítása).  
 
 Határidő: folyamatos  
 Felelős: polgármester  
 
(Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, fejlesztésének 
tennivalóiról) 
 
 180/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
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 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 elfogadja az Egyesített Egészségügyi Intézmények beszámolóját 
 az egészségügyi ellátás helyzetéről, fejlesztésének tennivalóiról. 
 
  Határidő:  - 
  Felelős: - 

 
(Előterjesztés az Egyesített Egészségügyi Intézmények 
pótigényeiről) 
 

 181/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az Egyesített 
Egészségügyi Intézmények (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-
3.) részére 3.054.982 Ft pótkeretet biztosít 4 nyugdíjaskorú 
közalkalmazott jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos 
költségek fedezetére, a hitelkeret terhére.  

 
  Határidő:  2007. szeptember 30. és folyamatos 
  Felelős: jegyző, intézményvezető 
 
  
 (Javaslat a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő- 
testületének 18/2007.(IX. 06.) 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 aláb-
  biak szerint módosulnak: 
 

 II. FEJEZET 
 

  A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 

 
 
  /1/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés előirányzatait, be-
  vételek és kiadások egyenlegét 
    5.143.022 eFt bevétellel, 
    5.425.990 eFt kiadással és 
       282.968 eFt hiánnyal állapítja meg. 
 
  /2/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés bevételi főössze-
  gét 5.143.022 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend szerinti rész-
  letezésben: 
 



 3 

  Működési jellegű bevételek 

 
  1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/    644.844 eFt 
  2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/       
               11.824 eFt 
  3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/      884.666 eFt 
  4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
      eszközök /4 és 5 sz. mellékletek/       110.459 eFt 
  5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/    101.583 eFt 
  6. Állami támogatások     2.012.214 eFt 
  7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/     739.291 eFt 
 
  Működési jellegű bevételek összesen:   4.504.881 eFt 
 

  Felhalmozási jellegű bevételek 

 
  1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/    362.404 eFt 
  2. Céltámogatás                   0    eFt 
  3. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/        1.400 eFt 
  4. Értékpapírok beváltása         200.000 eFt 
  5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/ 74.337 eFt 
 
  Felhalmozási jellegű bevételek összesen:    638.141 eFt 
 
  Pénzmaradvány igénybevétel       108.239 eFt 
  Hitelfelvétel            282.968 eFt 
 
  Bevételek mindösszesen:        5.425.990 eFt 
 
 
  /3/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés kiadási főössze-
  gét 5.425.990 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
  részletezésben: 

 

  Működési jellegű kiadások 

 
  1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/ 2.909.229 eFt 
  2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/     
             183.723 eFt 
  3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/    734.017 eFt 
  4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/    355.681 eFt 
  5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/     261.632 eFt 
  6. Átadott pénzeszközök          44.722 eFt 
  7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/       229.197 eFt 
  8. Általános tartalék               0      eFt 
  9. Karbantartási kiadások          15.000 eFt 
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  Működési kiadások összesen:    4.733.201 eFt 
 

  Felhalmozási jellegű kiadások 

 
  1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és9.sz.mellékletek/    
                34.578 eFt 
  2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10., 14. és 15.sz.mellékletek/
                 626.511 eFt 
  3. Intézményfelújítások               30.000 eFt 
 
  Felhalmozási jellegű kiadások összesen:      691.089 eFt 
 
  Hiteltörlesztés              1.700 eFt 
 
  Kiadások mindösszesen:     5.425.990 eFt 
 
 (Beszámoló Hajdúszoboszló város 2007. évi költségvetésének féléves            
            végrehajtásáról) 
 

 182/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 

  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 2007. évi költségve-
  tés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Fel-
  kéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az I. fél-
  évi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. félévben 
  is. 
 
  Határidő: azonnal, illetve 2008. április 30.  
  Felelős: jegyző 
 
 (Előterjesztés a hajdúszoboszlói repülőtér fejlesztésével kapcsolatban) 
 

 183/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló 0554 hrsz.-on 
  felvett külterületi ingatlan Böszörményi úttal párhuzamos oldalán, 
  valamint a Malom sorral párhuzamos oldalán,  mintegy 50 méter 
  szélességben a művelési ágból történő kivonás megtörténjen.  
  A hivatal készítsen a repülőtérre vonatkozó hosszabb távú fej-
  lesztési tervet, valamint új hasznosítási szerződést.  
  Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület 2008. évi munkater-
  vébe – lehetőleg április hónapban – tervezze az AERO Club el-
  nökének beszámolóját a klub működéséről.  
  Határidő: folyamatos, tájékoztatás adására: 2007. december 31., 
         illetve az eljárás lezárulta 
  Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés Hajdúszoboszló város szilárd hulladékkezelési 
rendszerének finomítására, korrekciójára) 

 
 184/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a szilárd hulladékkezelés alapelveit elfogadja az előterjesztésben 
foglaltak szerint, a keresztféléves matricával (áprilistól szeptember 
végéig) kiegészítve.  
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja szándékát, hogy megteremti a lehetőségét, hogy 
kedvezményben, támogatásban részesüljenek a szociális 
gondoskodásra szorulók közül azok, akiknek jövedelmi helyzetük 
miatt aránytalan terhet jelentene a szolgáltatási díj megfizetése. 
Számukra kérelem benyújtása és annak felülvizsgálata alapján a 
polgármesteri hivatal engedélyezi a zsákos hulladékszállítás 
igénybevételét a kukás helyett, úgy, hogy minden érintett legalább 
heti egy zsákot köteles megvásárolni.  
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a hulladék mennyiségének csökkentésére vonatkozó 
irányvonalakat. 
4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a lomtalanítás fenti szabályainak elfogadását. 
5. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a jegyzőt és a Vg Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Képviselő-
testület októberi ülésére dolgozza ki a szükséges rendelet-
módosítási javaslatot és azt terjesszék a Képviselő-testület elé 
döntés végett. A változásokról a lakosságot széles körben kell 
tájékoztatni. 
6. A jegyző a novemberi képviselő-testületi ülésre készítsen 
tájékoztatót a díjat nem fizetőkkel szemben tett intézkedésekről.  
 
Határidő:  2007. októberi, illetve novemberi képviselő-testületi    
  ülés időpontja  
Felelős: VgZrt. vezérigazgató, jegyző 

 
(Előterjesztés a szennyvízcsatorna hálózat építésének befejező 
üteméről) 
 
 185/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 szennyvízcsatorna építés és szennyvíztelep kapacitás növelő  
 beruházásokhoz kapcsolódó dokumentációinak elkészítéséhez  
 összesen 1.392.000 Ft-ot biztosít a 2007. évi városi költségvetés  
 beruházási táblázat pályázati-fejlesztési céltartaléka terhére.  
 Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződések aláírására. 

 
  Határidő: 2007. október 30. 
    Felelős:   jegyző 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a jegyzőt a pályázat mielőbbi elkészítése érdekében tegye 
meg a szükséges intézkedést a pályázatot elkészítő külső 
szakértő cég kiválasztására vonatkozóan.  
A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével és benyújtásával 
felmerülő költségeket a 2007 évi városi költségvetés pályázati-
fejlesztési céltartaléka kerete terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére, a pályázat aláírására valamint a 
pályázatot elkészítő céggel kötendő megbízási szerződés 
aláírására.      
 
Határidő: folyamatos, pályázat beadása a kiírás szerint 
Felelős: jegyző 
              polgármester 

 
(Előterjesztés a Nádaspart Lakópark közlekedési létesítményének 
megvalósításáról) 
 
 186/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
  elvi szándékát fejezi ki, hogy a Nádaspart Kft.-vel együttműködve  
  a Nádaspart Lakópark közlekedési létesítményeinek megvalósítá- 
  sához kapcsolódóan közös pályázat kerüljön benyújtásra.   
  Utasítja a jegyzőt, hogy amennyiben a célhoz illeszkedő pályázati  
  felhívás jelenik meg, úgy arról készítsen előterjesztést.  

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
  kifejezi szándékát a közlekedési létesítmények által érintett földte- 
  rületek tulajdonjogának átvételével kapcsolatban, de annak for- 
  máját és részleteit külön megállapodás keretein belül rendezi,  
  amelyről a későbbiekben külön dönt. 

  A felmerülő költségek a Nádaspart Kft. tulajdonosát terhelik.  

 
  Határidő: folyamatos 
  Felelős: jegyző 
 (Előterjesztés a Vörösmarty u. 73. szám alatti ingatlan értékesítéséről) 
 

 187/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
  hozzájárul a Hajdúszoboszló, Vörösmarty u. 73. szám alatti   
  5678/1 hrsz-ú, 438  m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezé- 
  sű ingatlan bruttó 10.718.577,-Ft eladási áron történő értékesíté- 
  séhez Váradi Zoltán és felesége 4200 Hajdúszoboszló, Koch R.  
  u. 23. szám alatti lakosok részére. 
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  Vevő a vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejű- 
  leg fizeti meg eladó részére. 
  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a VgZrt.  
  vezérigazgatóját az adásvételi szerződés aláírására. 
 
  Határidő: 2007. október 30. 
  Felelős: jegyző 
 
 (Előterjesztés a Magyar Telecom Nyrt. kérelméről) 
 

 188/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Közüzemi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. 
által meghatározott feltételek szerint tulajdonosi hozzájárulást ad a 
Magyar Telecom Nyrt. részére, hogy digitális videotelefon 
rendszer kiépítése céljából a hajdúszoboszlói víztoronyra egy BTS 
állomás antennáit és a hozzá tartozó berendezéseket telepítsen.  
Bérleti szerződés lejárata: 2020. december 31. 
Bérleti díj összege: 1.000.000,-Ft/év, melyet bérbeadó a bérleti 
szerződés aláírását követő éven túl, minden év január 1-én, 
jogosult a fogyasztói árindex alapján megemelni. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a bérleti szerződés 
előkészítésére, felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés ingatlan felajánlás elfogadására és a 4722/2.  hrsz-ú telek   

              értékesítésére) 
 

 189/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Pallagi Bálint által térítésmentesen felajánlott, 4711/32 
hrsz-ú, 51 m2 alapterületű, út megnevezésű ingatlan tulajdonjogát, 
ezzel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a 4722/2 hrsz-ú 1823 
m2 nagyságú ingatlan bruttó 20.760.000,-Ft eladási áron 
értékesítésre kerüljön a RIALTIN 95. Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. részére. A kérelmező tulajdonában levő ingatlanok alatt levő 
közművezetékek kiváltásáról kérelmező gondoskodjon, illetve a 
vezetékek miatti szolgalmi jog térítésmentes bejegyzéséhez 
járuljon hozzá.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2007. október 31. 
Felelős: jegyző 
 

 (Előterjesztés a Vadas u. 39. szám alatti telkek értékesítésének    
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           felfüggesztésére) 
 

 190/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Ady Endre utcai Óvoda átépítési munkálatainak 
elvégzését a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig felfüggeszti, 
ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 2007. évben árverésen 
értékesítendő ingatlanok listájából törli a Vadas u. 39. szám alatti 
1206/1 hrsz-ú ingatlant. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Németországból Debrecenbe menetrend szerint 
közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási 
támogatására) 
 
 191/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Reiseagentur Salamon 2008. április 30 – szeptember 17. közötti 
Debrecenbe menetrend szerint közlekedő repülőjáratok marketing 
feladatok költségéhez 3.200.- EUR –al járul hozzá. 
 
Határidő:   2007. október 31. 
Felelős:      polgármester 
 

(Előterjesztés a norvég alapból kiírt pályázati felhívásra projekt-
koncepció benyújtására) 
 
 192/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázni kíván a Norvég Alap aktuális kiírására és benyújtja a 
„Hajdúszoboszlói Hajdú Történeti Emlékhely” projekt-koncepciót 
az előterjesztés szerint. A koncepció összeállításához, majd a 
projekt további fejlesztéséhez, lebonyolításához elfogadja a Régió 
Terv Kft. (4032 Debrecen, Vezér u. 27.) megbízási szerződésre 
vonatkozó ajánlatát az előterjesztésnek megfelelően és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2007. szeptember 24. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés hallgatói ötletpályázat kiírásáról) 
 
 193/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hallgatói ötletpályázat pályázati dokumentációjában foglaltakkal 
egyetért. A pályaművek díjazására bruttó 800.000,-Ft-ot egyéb 
költségekre maximum bruttó 200.000,-Ft-ot biztosít a 2007 évi 
városi költségvetés beruházások ( 14.sz. melléklet ) táblázat 
„elektromos csatlakozás kiépítése köztéri árushelyekhez” sorából. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bíráló Bizottságba az alábbi személyeket választja meg:  
Elnök: Dr. Sóvágó László – Polgármester 
Tagok: 
Harsányi István – Városfejlesztési, Műszaki Bizottság elnöke 
Máté Lajos – Idegenforgalmi Bizottság elnöke 
Főiskola által delegált személy vagy személyek ( 1 vagy 2  fő ) 
Tokai-Kiss Gábor - Főépítész 
Szilágyiné Pál Gyöngyi - Főmérnök 
 
Jogi szakértő: Dr. Sléder Tamás 
Titkár: Kiss Andrea 
 
Utasítja a jegyzőt az ötletpályázat eredményéről a Bíráló Bizottság 
döntését követően készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 
részére. 
  
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az önkormányzati utak fejlesztése című pályázati 
lehetőségről) 
 
 194/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Regionális Tanács által az Észak-alföldi Regionális 
Operatív Program keretében kiírt Önkormányzati utak fejlesztése 
ÉAOP-2007-3.1.2 pályázati kiírásra „Hajdúszoboszló, József Attila 
utca rekonstrukciója” címmel pályázatot nyújt be.  
A rekonstrukció tervezett költségeit az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 

Pályázat 
megnevezés 

Rekonstrukció 
összköltsége 

Igényelhető 
támogatás 

Önerő mértéke 

Hajdúszoboszló, 
József Attila utca 
rekonstrukciója 

 
108.498.112,- Ft 

 
92.223.395,-Ft 

 
16.274.717,-Ft 

     
 A tervezett felújítás megvalósításához szükséges önerő mértékét 
16.274.717,-Ft-ot a 2007 évi városi költségvetés beruházási 
táblázat pályázati-fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja. 
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 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázati dokumentáció elkészítésével, valamint a pályázathoz 
kapcsolódó tanácsadással a Régió Terv Kft.-t bízza meg.  
A díjfizetés ütemezését a következőképpen állapítja meg: 
- a szerződés megkötésekor 0 Ft 
- a pályázati dokumentumok lebonyolító szervezethez való 
beadásakor 200.000 Ft + Áfa, mely összeget a 2007. évi városi 
költségvetés beruházási táblázat pályázati-fejlesztési céltartaléka 
terhére biztosítja. 
- a kedvező támogatási döntés kézhezvétele esetén az utolsó 
pénzügyi elszámolás benyújtásakor, de maximum az azt követő 
90. napon a pályázott összeg 2 %-a + Áfa. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés, illetve a 
pályázati dokumentáció aláírására.  
 
Határidő: pályázat beadására 2007. november 16. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium ÉAOP pályázat keretein 
belüli felújításának lehetőségéről) 
 
 195/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Regionális Tanács által az Észak-alföldi Regionális 
Operatív Program keretében kiírt Oktatási-nevelési intézmények 
fejlesztésének támogatására ÉAOP-2007-4.1.1/2F pályázati 
kiírásra „Hajdúszoboszló, Hőgyes Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola felújítása, korszerűsítése” címmel pályázatot 
nyújt be.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Régió Terv Kft.-t bízza meg a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésével, nettó 400 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 480. 000 Ft 
vállalási áron, valamint a pályázati dokumentáció összeállításával 
nettó 50.000 + ÁFA forint megbízási díj ellenében. A fent megjelölt 
összegeket a 2007. évi városi költségvetés beruházási táblázat 
pályázati-fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja, amennyiben a 
pályázat támogatásban részesül, úgy a kedvező támogatási 
döntés kézhezvétele esetén az első pénzügyi elszámolás 
benyújtásakor 1,5%, az utolsó pénzügyi elszámolás 
benyújtásakor, de maximum az azt követő 90. napon pedig a 
pályázott összeg 1,5%-a + Áfa bonyolítási díjat fizet a cég részére. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés, illetve a 
pályázati dokumentáció aláírására, a pályázathoz szükséges 
önerő biztosításáról a projekt részletes költségvetésének 
ismeretében külön dönt. 
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Határidő: 2007. október 19. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés akadálymentesítési pályázatok benyújtására) 
 
 196/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Regionális Tanács által az Észak-alföldi Regionális 
Operatív Program keretében kiírt Akadálymentesítés 
támogatására (Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz) ÉAOP-2007-4.3. 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 az alábbiak szerint határozza meg: 

 

megnevezés akadálymentesítés 
összköltsége Ft 

igényelt 
támogatás 

Ft 

önerő 
mértéke 

Ft 

„Hajdúszoboszló Város 
Polgármesteri Hivatal „B” 

épületének komplex 
akadálymentesítése” 

24.821.696,- 22.339.000,- 2.482.696,- 

„Hajdúszoboszló, Szociális 
Szolgáltató Központ 
épületének komplex 
akadálymentesítése” 

11.813.040- 10.000.000,- 1.813.040,- 

ÖSSZESEN: 36.634.736,- 32.339.000,- 4.295.736,- 

 
A tervezett beruházások megvalósításához szükséges önerő 
mértékét a fenti bontásban összesen 4.295.736,-Ft-ot a 2007 évi 
városi költségvetés beruházási táblázat pályázati-fejlesztési 
céltartaléka terhére biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Hajdúszoboszló, Szociális Szolgáltató Központ épületének 
komplex akadálymentesítése” című pályázati dokumentáció 
elkészítésével a Régió Terv Kft.-t bízza meg, 100.000 Ft +Áfa díj 
ellenében, mely összeget a 2007. évi városi költségvetés beruházási 
táblázat pályázati-fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.  
Amennyiben a pályázatok támogatásban részesülnek, úgy a 
kedvező támogatási döntés kézhezvétele esetén az utolsó 
pénzügyi elszámolás benyújtásakor, de maximum az azt követő 
90. napon a pályázott összeg 2,5 %-a + Áfa bonyolítási díjat fizet 
a cég részére. 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.  
 

Határidő: 2007. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosítására) 

 
 197/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

I./ Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Szociális 
Szolgáltató Központ alapító okiratának előterjesztett módosítását 
elfogadja. 
 
II./ Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az Egyesített 
Egészségügyi Intézmények alapító okiratának előterjesztett 
módosítását elfogadja. 
 
Határidő:  2007. szeptember 30. 
Felelős: irodavezető 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszló-Nagyhegyes közötti kerékpárúttal 
kapcsolatosan) 
 
 198/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló – Nagyhegyes között a közút 
mellett kerékpárút kerüljön megépítésre.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a kerékpárút megvalósításához 
kapcsolódóan kezdje meg a szükséges egyeztetéseket, valamint 
az előkészítő munkákat (megvalósíthatósági tanulmány, 
nyomvonal terveztetése stb.). A költségek fedezetére a 100/2007. 
(V. 17.) Képviselő-testületi határozatban a Hajdúszoboszló - 
Nagyhegyes nyomvonal vonatkozásában a GKM által a 
„kerékpárutak építésének/tervezésének támogatására” kiírt 
pályázat tervezési munkálatok önerő részére elkülönített bruttó 
2.876.400,-Ft-ot csoportosítja át, az összeg felhasználása csak a 
legszükségesebb költségekre és a lehető legkisebb mértékben 
megengedett, melyről negyedévente tájékoztatót kell készíteni.  
A költségek csökkentése érdekében utasítja a jegyzőt, hogy az 
érintett nyomvonalon működő cégeket keresse meg, és 
nyilatkoztassa arról, hogy részt kívánnak-e venni kerékpárút 
előkészítésében esetleg kivitelezésében.  

 
Határidő: folyamatos, illetve tájékoztató negyedévente 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2007. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról) 
 
 199/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervét az alábbi 7. számú 
közbeszerzéssel egészíti ki: 
 

7.  

- közbeszerzés tárgya: Hajdúszoboszló, Mező és Sarló utcák 
burkolat-felújítása 

- közbeszerzés mennyisége: nemesített padka készítése 10 cm 
vastagságban 833,3 m2-en, illetve 1500 m2-en, 4 cm AB 11 jelű 
aszfalt terítése 2 cm kötőréteg felhordásával (146,8 m3, illetve 176 
m3), burkolatszélesítés kopóréteg nélkül, útalap megerősítés (20 
cm vastagság) 132 m2-en, 11 + 17 db szerelvény szintbeemelése, 
szakfelügyelet megrendelése, forgalomkorlátozás 

- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 17.403.297,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárás során hozott döntésekről) 
 
 200/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.  

 
 Határidő: -  
 Felelős: -  
 

(Előterjesztés a Mezőgazdasági Bizottság nem képviselő tagja 
lemondásának elfogadásáról és új bizottsági tag 
megválasztásáról) 
 
 201/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi Hámos András Hajdúszoboszló, Debreceni út 11. 
szám alatti lakosnak a Mezőgazdasági Bizottság nem képviselő 
tagjának tagsági viszonyáról történő lemondását. Ezzel 
egyidejűleg a Mezőgazdasági Bizottságba az Összefogás 
Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület, valamint a Magyar 
Demokrata Fórum Hajdúszoboszlói Szervezete delegáltjaként 
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megválasztja Antal János Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky utca 
43. szám alatti lakost.  
          
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola alapító okiratá-
nak módosításáról) 
 
 202/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva, a Bocskai István Szakképző 
Iskola alapító okiratát az előterjesztésben szereplő 
módosításokkal jóváhagyja.  
 
Határidő: 2007. szeptember 27.  
Felelős: jegyző   

 
(Előterjesztés napközis csoportok számáról) 
 
 203/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 102. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában 9 
napközis csoport indítását engedélyezi a 2007/2008-as tanévben.  
Az intézményben a határozatlan idejű közalkalmazotti 
kinevezéssel rendelkező pedagógus és egyéb nevelő-oktató 
munkát segítők számát 41 főben határozza meg.  
 
Határidő: 2007. szeptember 6., illetve értelemszerűen  
Felelős: jegyző, illetve érintett intézmény vezetője  

 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról) 
 
 204/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 
(Válasz Harsányi István képviselő úr interpellációjára)  
 

  205/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Harsányi István interpellációjára adott, a repülőtér 
területén szervezett rendezvényekkel kapcsolatos választ, 
kivizsgálásával megbízza az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottságát.  
 
Határidő: 2007. október 31. 
Felelős: jegyző, illetve bizottsági elnök   

 

(Válasz Marosi György Csongor képviselő úr interpellációjára)  
 
  206/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  nem fogadja el Marosi György Csongor interpellációjára, a  
  Szabadság szálló előtti buszmegálló állapotával kapcsolatos 
  válaszát, kivizsgálásával megbízza az ügyrendi, igazgatási, jogi 
  bizottságát.  
 
  Határidő: 2007. október 31. 
  Felelős: főmérnök, illetve bizottsági elnök  
 
 (Válasz Radácsi Gusztáv képviselő úr interpellációjára)  
 
  207/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
  nem fogadja el Dr. Vincze Ferencnek Radácsi Gusztáv képviselő  
  úr interpellációjára adott válaszát, kivizsgálásával megbízza az  
  ügyrendi, igazgatási, jogi bizottságát.  
 
  Határidő: 2007. október 31. 
  Felelős: jegyző, illetve bizottsági elnök   
 

K.m.f. 
 

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

 
A kivonat hiteléül:  
  
Hajdúszoboszló, 2007. szeptember 26.   
   Molnár Viktória   leíró 

 

 
 


