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K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. december 20-án 
tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés a „KORPÁD” Kft kérelméről) 
 
 299/2007. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Korpád Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Lovas u. 4.) által 
tervezett öntözőtelep építését. Az öntözőtelep építése és a gép 
üzemelése során érintett önkormányzati tulajdonú Hajdúszoboszló 
0516 és Hajdúszoboszló 0520 hrsz-ú dűlőutak igénybevételéhez 
hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a beruházás során, illetve azt 
követően amennyiben az utak állapota romlik, úgy azok 
karbantartását a Kft. köteles elvégezni, valamint az öntözés idején 
a Kft köteles jelezni és biztosítani az elkerülés lehetőségét az arra 
járóknak. Továbbá köteles a közlekedési akadályokat feltűnően, 
az útbehajtás előtt jelezni, illetve táblákat kihelyezni „Terelőút” 
megnevezéssel. A beruházás megvalósítása esetén az 
öntözésből eredő baleset bekövetkezéséért a kérelmező vállal 
felelősséget.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terület 
igénybevételéről (jogok, kötelezettségek, felelősségek) szóló 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2008. december 31.  
Felelős: jegyző  

  
(Előterjesztés gyógyvíz-igénylésekkel kapcsolatban) 
 
 300/2007. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú-Park Kft-nek (4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 
3.) szám alatt korszerűsített AURUM Gyógyszálló ellátásához – 
kérelmünkre – napi 48m3 gyógyvíz-vásárlási lehetőséget biztosít, 
amelynek felhasználását az igénylő 5 éven belül köteles 
megkezdeni. A Hungarospa Zrt tárgyaljon az igénylővel az 
üzemeltetésről és a kezelések biztosításáról. A Hungarospa Zrt 
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készítsen szakmai javaslatot a gyógyvízgazdálkodásra 
vonatkozóan a képviselő-testületnek.  
 
Határidő: 2007. december 31., illetve folyamatos; 
gyógyvízgazdálkodási javaslat készítésére: 2008. április 30.  
Felelős: - jegyző  

- Hungarospa Zrt vezérigazgatója  
 
 
(Előterjesztés szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektről 
(KEOP-1.2.0) ) 
 
 301/2007. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

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:  
 
Előkészítés összköltsége:   19.820.000 HUF 
Igényelt támogatás összege:  14.468.600 HUF 
Saját erő összege:     5.351.400  HUF 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
saját erő összegét biztosítja.  
 
Határidő: pályázati kiírás függvényében  
Felelős: - jegyző 
     - polgármester  

 
 
(Előterjesztés csapadékvíz-elvezetés, belvízrendezés pályázati 
projektről (ÉAOP-5.1.2.) ) 
 
 302/2007. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretein belül (ÉAOP-
5.1.2) meghirdetett települési bel- és külterületi vízrendezés 
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tárgyában benyújtandó pályázat műszaki tartalmát az 
előterjesztésben meghatározottak szerint határozza meg, azzal, 
hogy az előkészítők vizsgálják meg az elhangzott javaslatok 
beépíthetőségét.  
Utasítja a jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
pályázat határidőben történő benyújtása érdekében.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.  
 
Határidő: 2008. február 12.  
Felelős: jegyző  

 
 
   

K.m.f. 
 

 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
 
 
    
Hajdúszoboszló, 2008. január 8. 
 
 

 
Molnár Viktória leíró  
           

   

 

 


