
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 20523-1/2015. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 

 
190/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat: 

 
NAPIREND: 

 
1. Tájékoztatás közvilágítás üzemeltetéséről. 

Előadó: vezérigazgató 
 

2. Előterjesztés új szociális intézményegység létrehozására (Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ). 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 

3. Előterjesztés Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
4. Előterjesztés az UTIBER Közúti Beruházó Kft. kérelméről. 

Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 

5. Javaslat első lakáshoz jutók önkormányzati támogatására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 

6. Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosítására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

7. Előterjesztés a közvilágítási lámpatestek átadásáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

8. Előterjesztés a HBVSZ Zrt. szivattyú felújításával kapcsolatos igényének 
kompenzációval történő rendezésére vonatkozó javaslatáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

9. Előterjesztés Bambínó Óvoda előtti leállósáv építéséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

10. Előterjesztés „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítésére. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

11. Előterjesztés pályázathoz pénzügyi forrás biztosítására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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12. Előterjesztés szökőkutak felújításával kapcsolatosan. 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

13. Beszámoló a 2015-ben elvégzett felújítási, beruházási munkákról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

14. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 

15. Előterjesztés utcanév-változással kapcsolatosan (Gorkij utca). 
Előadó: jegyző 
 

16. Előterjesztés közmeghallgatáson elhangzottakra adott válaszok 
elfogadására. 
Előadó: jegyző 
 

17. Hungarospa Zrt. előterjesztése GINOP pályázatokra.  
Előadó: vezérigazgató  
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 

1. Előterjesztés kifogás elbírálásáról. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 

 
2. Előterjesztés kifogás elbírálásáról. 

Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 

(Tájékoztatás közvilágítás üzemeltetéséről.) 
 
191/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói közvilágítás üzemeltetéséről szóló tájékoztatót elfogadja és 
hozzájárul a „Közvilágítási feladatátvállalási szerződés” 5.3 pontjának 
módosításához, úgy, hogy a kötelező éjszakai bejárást 60 naponként kell 
elvégezni.  
Hozzájárul továbbá az 5.7 pont 5. bekezdésének módosításához, úgy, hogy a 
lámpatestek teljeskörű tisztításáról, rögzítő- és kötőelemeinek ellenőrzéséről 
szükség szerint kell gondoskodni.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.  
 
Határidő: 2015. november 30. 
Felelős: VgNZrt. vezérigazgató  
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(Előterjesztés új szociális intézményegység létrehozására (Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központ).) 

 
192/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 

 
a.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a családsegítő és 
gyermekjóléti központ – mely magába foglalja a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálatot is -  létrehozásának és működtetésének 
kötelező feladatát 2016. január 01-től, a Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Társulási Tanács által fenntartott, Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Szociális Szolgáltató Központ székhelyén (  4200 Hajdúszoboszló, 
Kossuth u. 15. sz) létrehozott, Hajdúszoboszlói Járási Családsegítő 
és Gyermekjóléti Központ néven, új  intézményegységként látja el. 
Felhatalmazza Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
Polgármesterét a keletkező dokumentumok aláírására. 

 
b.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő- testülete, 

megkeresi a Hajdúszoboszlói Kistérségi Társulási Tanácsot 
(továbbiakban: HKTT) mint fenntartót és annak elnökét, hogy a 
határozat a.) pontjában foglaltakat támogassa. Továbbá felkéri a 
HKTT elnökét, hogy a határozat a.) pontjának megfelelően, 
módosítsa a Társulási Feladat-ellátási Megállapodást, valamint a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító 
Okiratát és azt 2015.november 30-ig az engedélyező hatósághoz 
benyújtani szíveskedjen.  

 
Határidő: folyamatos, 2015. november 30. 
Felelős: jegyző/irodavezető-helyettes, intézményvezető 

 
(Előterjesztés Települési Értéktár, Települési Értéktár Bizottság létrehozására.) 

 
193/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvény, valamint 
az ennek végrehajtását szabályozó 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján Települési Értéktár és Települési 
Értéktár Bizottság létrehozását határozza el.  
A bizottság elnökének Dr. Bihari-Horváth Lászlót, a Bocskai István 
Múzeum igazgatóját, tagjainak Berényiné Szilaj Ilonát, a Kovács Máté 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatóját, valamint Varga 
Imrét, a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Önkormányzati 
Irodájának humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettesét kéri fel.  
A képviselő-testület a települési értéktár megalakításával és 
működésével kapcsolatos eljárási szabályokra vonatkozóan az 
előterjesztés mellékletét képező működési szabályzatot elfogadja és 
döntéséről tájékoztatja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnökét. 
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Határidő: 2015. november 13.  
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az UTIBER Közúti Beruházó Kft. kérelméről.) 

 
194/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja az M35 autópálya Debrecen 
Berettyóújfalu (55+100-69+250 km sz.) között, valamint a Debrecen 
Berettyóújfalu (49+050-55+100 km sz). közötti szakasz vízjogi létesítési 
engedélyezési tervdokumentáció szerinti csapadékvíz elvezetés 
megvalósításához. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges 
szakhatósági és más engedélyek beszerzésétől és az azokban 
foglaltak betartása alól. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2015. december 31.  
Felelős:    jegyző 

 
(Javaslat első lakáshoz jutók önkormányzati támogatására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
29/2015 (XI. 12.) számú önkormányzati rendelete 

az első lakáshoz jutók támogatásáról és önkormányzati szociális 
telek értékesítésről 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói 
hatáskörben,a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a lakások és helyiségek 
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésben valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX 
törvény 13. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az első 
lakáshoz jutók támogatásáról az alábbiakban rendeli el. 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 
Ezen rendelet célja, hogy elősegítse a fiatal házastársak/élettársak, 
gyermekes családok és gyermekét egyedül nevelő szülők első lakáshoz 
jutását, lakhatási problémájuk megoldását és ezáltal a megfelelő 
lakhatás biztosítását. 
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A rendelet hatálya 
 

2. § 
 
E rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló város közigazgatási 
területén élő, hajdúszoboszlói bejelentett lakcímmel rendelkező 
személyekre.  

A jogosultság feltételei 
 

3. § 
 

(1) A támogatásra jogosultak köre: 
 
a.) házastársak, élettársak, akik közül: 
aa.) az egyik fél legalább 5 éve életvitelszerűen Hajdúszoboszlón él és 
ezen időszak alatt hajdúszoboszlói lakcímmel rendelkezik, és 
ab.) egyik sem idősebb 45 évesnél. 
 
b.) gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő, aki a támogatásra 
való jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtásának 
időpontjában a 45. életévét nem töltötte be és legalább 5 éve 
életvitelszerűen Hajdúszoboszlón él és ezen időszak alatt 
hajdúszoboszlói lakcímmel rendelkezik. 
 

(2) A támogatás további feltétele, hogy 
 

a.) a család egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a 
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a négyszeresét, 
gyermektelen házastársak/élettársak esetén az ötszörösét,  
 

b.) a támogatást Hajdúszoboszló város közigazgatási területén történő 
lakásvásárláshoz, lakásépítéshez használják fel, 
 

c.) az ingatlan a kérelmező/k közös tulajdonába kerül, 
 

d.) a kérelem benyújtásakor építés esetén a lakóépület szerkezetkész 
fokban van, lakás vásárlás esetén pedig az adás-vételi szerződés 
létrejött, 
 

e.) a kérelmező/k és a velük együtt költöző családtagjai sem együttesen, 
sem külön-külön nem rendelkeznek, illetve korábban sem rendelkeztek 
½ tulajdoni hányadot meghaladó lakástulajdonnal 
 

(3) A támogatás kérelmezhető:  
 

a.) lakásépítés esetén a szerkezetkész állapot meglététől a használatba-
vétel tudomásul vételének  időpontjáig, 

b.) lakásvásárlás esetén az adás-vételi szerződés megkötésétől számított 
1 éven belül. 
 

(4) A jövedelemszámításnál és a család, gyermek fogalmának 
meghatározásánál a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról 
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szóló 1993. évi III. tv. szerinti jövedelmet és fogalmi meghatározásokat 
kell figyelembe venni. 
 

(5) Támogatás kérelmezhető az önkormányzat által szociális alapon 
értékesített telekre  
történő építés esetén is a (3) bekezdés a.) pontjának megfelelő 
készültség esetén.  
 

(6) E rendelet szerinti támogatás kérelmezhető, ha a kérelmezők zártkerti 
(külterületi) nem   
lakás céljára szolgáló, de a lakás kritériumainak és a lakhatás 
feltételeinek megfelelő ingatlant vásárolnak. 
 

(7) Nem adható támogatás akkor, ha 
 

a.) a kérelmező/k vagy vele együtt költöző családtagjai - a támogatással 
beépíteni kívánt telek, szociális alapon értékesített telek is, valamint a 
lakásvásárlásra megkötött szerződéssel érintett ingatlan kivételével – 
2.000.000,-Ft-ot meghaladó becsült értékű ingatlan-tulajdonnal 
rendelkeznek, 
 

b.) ha a házastársak/élettársak egyike előző házastársával/élettársával 
korábban már igénybe vette a támogatást, 
 

c.) önkormányzati bérlakás tulajdonjogának megszerzéséhez kívánja a 
támogatást felhasználni. 

 
A támogatás mértéke és módja 

 
4. § 

 
(1) A támogatás minden évben a Képviselő-testület által az éves 

költségvetésben biztosított keret terhére állapítható meg. 
 

(2) A támogatás egyszer vehető igénybe. 
 

(3) A támogatás mértéke gyermektelen házastárs/élettárs esetén 300.000,-
Ft, gyermeket - gyermekek számától függetlenül - nevelő család esetén 
350.000,-Ft egyszeri, vissza nem térítendő támogatás. 
 

(4) A támogatás utalása a döntést követő 15 napon belül az ügyfél 
számlájára történik.  
 

A kérelem elbírálása 
 

5. § 

 

(1) A támogatásra irányuló kérelmet a rendszeresített formanyomtatványon 
kell a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális 
Igazgatásához benyújtani. 
 

(2) A kérelemhez mellékelni kell: 
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a.) a kérelmezők, valamint az együttköltöző családtagok 
jövedelemigazolását, 

b.) gyermeket nevelő család esetén csatolni kell a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát, 

c.) lakásvásárlás esetén eredeti adásvételi szerződést bemutatásra, illetve 
a szerződés másolatát  

d.) lakásépítés esetén a támogatással érintett lakás jogerős építési 
engedélyét és kivitelezői nyilatkozatot - építéshatósági nyilatkozatot - 
annak készültségi fokáról, 

e.) kérelmezők házassági anyakönyvi kivonatát, élettársak esetén 
nyilatkozatukat az élettársi kapcsolatról, egyedülálló esetében ennek 
igazolását bizonyító dokumentumot (házasságot felbontó bírósági 
határozat),   

f.) a kérelmező és az együttköltöző családtagok személyi adatainak 
igazolása (lakcímkártya, személyi azonosító igazolvány) másolatban. 
 

(3) A benyújtott kérelmet a Képviselő-testület szociális ügyeket tárgyaló 
bizottsága (továbbiakban bizottság) bírálja el a rendeletben 
meghatározott feltételek szerint. 
 

(4) A támogatás odaítéléséről a támogatott határozattal értesül a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL tv. szabályai szerint. 
 

(5) A döntés ellen beérkező fellebbezést a Képviselő-testület a soron 
következő ülésén bírálja el. 
 
A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének rendje 

 
6. §  

 
(1) A támogatást vissza kell fizetni, ha a támogatás megállapítását követő 

5 éven belül a támogató tudomására jut, hogy a kérelmező a kérelem 
benyújtásakor valótlan adatokat közölt és a támogató megtévesztésével 
jutott a támogatáshoz.  
 

(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást a kérelmezőnek, egy 
összegben a visszafizetést elrendelő határozat kézhezvételétől 
számított 15 napon belül kell visszafizetnie Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára.  
 

       Szociális alapon értékesítendő telkekre vonatkozó eljárás 
 

7. § 
 

Jelen rendelet szabályait – a tárgyából fakadó eltérésekkel - alkalmazni 
kell a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által szociális alapon 
értékesítendő építési telkek ügyében lefolytatandó eljárások során. 
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Záró rendelkezések 
 

8. § 
 

(1) Jelen rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba azzal, hogy 
rendelkezéseit a jogerősen el nem bírált valamint a folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az első 
lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 9/2012.(III.22.) 
számú önkormányzati rendelet, illetve az azt módosító 14/2012.(VI.07.) 
és 19/2012.((X.11.) számú önkormányzati rendeletek. 
 

9. § 
 
A 7/1994. (III.14.) és a 9/2012.(III.22.) számú önkormányzati rendeletek 
alapján nyújtott első lakáshoz jutók visszatérítendő önkormányzati 
támogatása tárgyában benyújtott kérelmek esetén a Képviselő-testület 
szociális ügyeket tárgyaló bizottsága jogosult a döntés meghozatalára. 

 
 

(Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosítására.) 

 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  

 
(Előterjesztés a közvilágítási lámpatestek átadásáról.) 

 
195/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező közvilágítási 
lámpatesteket, az Önkormányzat, a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt-nek, mint a városi közvilágítási hálózat 
üzemeltetőjének tulajdonjog átruházása mellett, bruttó 18.073.327,- Ft 
ellenérték megfizetése ellenében átadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a HBVSZ Zrt. szivattyú felújításával kapcsolatos igényének 
kompenzációval történő rendezésére vonatkozó javaslatáról.) 

 
196/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi feltétellel támogatja a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. által az önkormányzat ellátási felelősségi körében és 
tulajdonában álló víziközmű-vagyonon 2015. évben elvégzett felújítási 
munkálatok értékének megtérítését: 
-  a melléklet szerinti megvalósult tételek - bruttó 5.162.354,- Ft – 
vonatkozásában a Zrt. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával 
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szemben fennálló tartozásában - kompenzációként - történő 
beszámítással; 
-  a melléklet szerinti tervezett tételek esetében azokat 
kertösszegként határozza meg, melynek elszámolását a megvalósult 
tételekkel megegyezően – megfelelő alátámasztó dokumentumok 
becsatolását követően – szintén kompenzációval biztosítja. 
 
Határidő: 2015.december 15. 
Felelős:  jegyző, 
              HBVSZ műszaki igazgató 

 
(Előterjesztés Bambínó Óvoda előtti leállósáv építéséről.) 
 

197/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja városi költségvetés 13. mellékletének 13/ÖK „Óvodák előtti 
parkolók” pénzügyi keretösszeg megemelését 9,1 millió Ft-tal az 
általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: beszerzések lebonyolítására: 2015. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítésére.) 

 
198/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja pályázat benyújtását a Terület-és Településfejlesztési 
Operatív program keretében megjelenő „Zöld Város kialakítása” 
megnevezésű pályázati felhívásra az előterjesztésben megjelölt 
akcióterületeken tervezett projektelemekkel. 
 
A pályázat benyújtásához bruttó 3,75 Mft összeget biztosít a 2015. évi 
városi költségvetés tartalék kerete terhére. 
 
Felkéri a jegyzőt az előzetes támogatási igény - lehetőség szerinti - 
2015. évi benyújtására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázat további előkészítéséhez és megvalósításához szükséges 
pénzügyi fedezetet a 2016. évi városi költségvetésben biztosítja. 
 
Határidő: pályázati felhívás szerint 
Felelős: jegyző, 
polgármester 
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(Előterjesztés pályázathoz pénzügyi forrás biztosítására.) 
 

199/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára kiírt 
fejlesztési támogatás felhasználása érdekében a kivitelezési 
munkálatok megvalósításához még szükséges 25.554.000,-Ft összegű 
önerőt a 2015. évi városi költségvetés általános tartalék kerete terhére 
biztosítja.  
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a (köz)beszerzések 2015. évi előkészítése érdekében. 

 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: jegyző,  
  polgármester 

 
(Előterjesztés szökőkutak felújításával kapcsolatosan.) 
 

200/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
95/2015. (V.14.) számú határozatának 1. és 3. pontját hatályon kívül 
helyezi és az alábbi döntést hozza: 
 
1.) Szilfákalja – József A. utca kereszteződésben lévő szökőkút: 
Felkéri a jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a térre új, 
modern szökőkút megtervezése – több alternatívás - érdekében, a 
meglévő plasztika elbontása mellett. A kialakítandó új szökőkútról a 
tervek ismeretében, a későbbiekben dönt.  
 
2.) Művelődési Központ előtti szökőkút: 
A medencetér és a három kútfő megemelésével a művész eredeti 
elképzelésével összhangban a jelenlegi burkolatszintre kerüljön az 
alkotás. 
 
Határidő:  1.) pont esetén: 2016. március 31. 
2.) pont esetén: 2016. április 30. 
Felelős:jegyző, 
VgNZrt vezérigazgató 

 
(Beszámoló a 2015-ben elvégzett felújítási, beruházási munkákról.) 

 
201/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 
évi beruházásokról és felújításokról készült beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
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(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról.) 

 
202/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét az alábbi 
közbeszerzésekkel egészíti ki: 
 
- közbeszerzés tárgya: villamos energia beszerzése 
- közbeszerzés típusa: árubeszerzés 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: nyílt 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2015. szeptember 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
- közbeszerzés tárgya: belterületi útfelújítások Hajdúszoboszlón 
(konszolidációs pályázati) 
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2015. december 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 

 
Határidő: folyamatos, illetve 2015. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés utcanév-változással kapcsolatosan (Gorkij utca).) 

 
203/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gorkij 
utca nevének megváltoztatását nem támogatja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés közmeghallgatáson elhangzottakra adott válaszok elfogadására.) 

 
204/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 
október 8-i közmeghallgatáson elhangzottakra Komódiné Rácz 
Zsuzsannának, illetve Kovács Bélánénak írásban adott választ 
elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
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(Hungarospa Zrt. előterjesztése GINOP pályázatokra.) 
 

205/2015. (XI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja és támogatja a HungarospaZrt-GINOP-pályázatokban történő 
részvételét, a GINOP 2.2.1-15 pályázatban konzorciumi partnerként, a 
GINOP 2.1.1-15 pályázatban önállóan.  
 
Felhatalmazást ad a polgármesternek a sikeres pályázatok 
benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató 

 
K.m.f. 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2016. január 6. 
 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


