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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének elfogadása.) 
 

139/2015. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 

NAPIREND: 
 

1. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok 

részére kiírt pályázati felhívással kapcsolatosan. 

Előadó: főmérnök 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

 
(Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére 
kiírt pályázati felhívással kapcsolatosan.) 
 

140/2015. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja pályázat 
benyújtását az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára 
kiírt fejlesztési támogatás elnyerése érdekében. 
 
A lakosság szám alapján megpályázható legfeljebb 200 M Ft összegű támogatási 
forrásból útburkolat felújítási munkálatokat támogat elvégezni - szükség szerinti 
csapadékvíz elvezetéssel – az alábbi helyszíneken: 
- Bem utca 
- Bordángát utca (Hamvas és Nádudvari utcák között) 
- Fertő-zug 
- Galgócz sor 
- Haladás utca 
- Ipartelep utca 
- Kadosa Pál utca  
- Kemping utca 
- Huba utca (Böszörményi és Csaba utcák között) 
- Szilfákalja 13-17. (garázssor előtt) 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy: 
- a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes körűek, valósak és 

hitelesek; 
- a pályázatban rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott, 

illetve más hazai támogatási rendszer keretében támogatásban nem részesült; 
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, amely a pályázat 

céljainak megvalósítását meghiúsíthatja; 
- megfelel az Áht. 50. § (1), (3), (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek; 
- támogatott tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek 

hiányában azok megszerzését legkésőbb 2015. november 30-áig vállalja; 
- a pályázat benyújtása előtt a beruházást, felújítást nem kezdte meg. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentáció és a 
szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt – amennyiben megnyílik a lehetőség az 
önkormányzat számára az elektronikus felületen a pályázat feltöltésére – a pályázat 
határidőben történő benyújtására. 
 
Határidő: 2015. szeptember 1. és 2015. szeptember 2. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
K.m.f. 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2015. augusztus 27. 
 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


