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K I V O N A T 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. 
szeptember 10-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés a 3. számú fogorvosi praxis tulajdonosváltozásáról) 
 
 169/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi dr. Szabóné Asztalán Mária bejelentését a területi 
ellátási kötelezettséggel járó 3. számú fogorvosi praxis 
tulajdonjogának átadására vonatkozóan. 
Felkéri a jegyzőt, hogy készítse el dr. Szerző Ákos fogorvossal a 
praxis működtetéséhez szükséges megállapodás-tervezetet és azt 
terjessze elő jóváhagyás végett a képviselő-testület soron 
következő ülésére. 
 
Határidő: 2009. október 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Javaslat az Oktatási Bizottságba nem képviselő tag 
megválasztására és eskütételére) 
 
 170/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Katzirczné Tóth Andreát (Hajdúszoboszló Vörösmarty utca 12.) 
az Oktatási Bizottság tagjának 2009. szeptember 10. napjától 
megválasztja. 
 
Határidő: 2009. szeptember 10. és folyamatos  
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés TDM-pályázattal kapcsolatos további előkészítő 
döntések meghozatalára)   
 
 171/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általa már korábban elhatározott Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment létrehozására irányuló pályázati projekt 
előkészítéseként a munkacsoport szakmai javaslatait elfogadja és 
dönt: 
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 A hajdúszoboszlói Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Szervezet (HTDMSZ), azaz a Hajdúszoboszlói Turisztikai 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
cégbejegyzésének elindítására, az eredeti szervezetfejlesztési 
tervekkel összhangban 2009. szeptember 15-e és október 15-e 
között kerüljön sor.  
 
 A Kft. Ügyvezetői pozícióját átmenetileg, a TDM 
Szervezet bejegyzését követően határozott időre, a nyílt pályázat 
lezárultáig és az új TDM menedzser hivatalos munkába-állásáig 
Bodnár László, jelenlegi Tourinform Irodavezető töltse be. 
 
 Az Új TDM Menedzser/ügyvezető igazgató kiválasztása, 
a pályázatban előírt kötelező feltételek betartásával történjék: 
o A Munkaszervezet vezetőjét a Non-profit Kft Tulajdonosi 
Taggyűlése és a TDM EMCS delegáltja a pályázók írásos 
pályázati anyagának átolvasása és a meghallgatásra érdemes 
pályázók - igény szerint többszöri - személyes meghallgatását 
követően válasszák ki. A vezető kiválasztásában kompetensek a 
Tulajdonosok képviselői és a TDM EMCS delegáltja, 1-1 
szavazattal. A döntést a delegáltak konszenzussal hozzák meg.  
o Az a szakmai jelentkező nyerheti el a TDM Szervezet 
menedzserének/ügyvezető igazgatójának a pozícióját, aki a 
felhívásban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel és az 
elkészített pályázati szakmai anyaga megfelelő szakmai 
színvonalú. 
 Az álláshely próbaidővel határozatlan ideig tölthető be, kiemelt 
bérezés megegyezés szerint. 
o A hajdúszoboszlói TDM menedzseri pozíció betöltésére 
irányuló pályázati felhívás a Képviselő Testületi döntést követően  
 2009. szeptember 15-e és 20-a között jelenjék meg,  
 a pályázatok beadási határideje 2009. október 30.,  
 a pozíció előreláthatólag 2010. januárjától tölthető be.   
 
 Következő ülésén a pályázat benyújtása érdekében 
elvégzett további lépésekről kér tájékoztatást a munkacsoporttól. 
 
Határidő: 2009. novemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős:    munkacsoport vezető, illetve jegyző 

 
(Előterjesztés geotermikus hőerőmű létesítésével kapcsolatban)  
 
 172/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város közigazgatási területén geotermikus erőmű létesítésére és 
üzemeltetésére a PannErgy Polifin Kft-vel közösen létrehozza a 
„Hajdúszoboszlói Geotermia Zrt”-t.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszlói 
Geotermia Zrt. megalakításával kapcsolatos – a képviselő-testület 
által elfogadott tartalmú – szerződéseket (Szindikátusi Szerződést, 
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Zrt. Alapszabálya, Kölcsönszerződés, Együttműködési 
Megállapodás, Szerződés európai típusú eladási jog alapítására, 
Szerződés amerikai típusú vételi jog alapítására) aláírja, az alábbi 
módosításokkal: Az együttműködési megállapodás 8.2. pontjában 
(az Önkormányzat a Projektbizottság ilyen igénye alapján – 
szövegrész után) az alábbiak szerepeljenek: megtesz minden tőle 
elvárható intézkedést – például az Önkormányzat tulajdonában 
álló ingatlan(ok) csereingatlanként történő felajánlása, stb. – 
annak érdekében, hogy, továbbá: illetve annak érdekében, hogy a 
Projekttársaság az adott ingatlan tulajdonjogát harmadik 
féltől/felektől közvetlenül és késedelem nélkül megszerezhesse. 
Az együttműködési megállapodás 9.2. pontjának utolsó mondata 
az alábbi: Felek már most rögzítik, hogy a projekttársaság által a 
Távhőszolgáltató résznél értékesítendő távhő Távhőszolgáltató 
átvételi helyén levő, a távhő fogadására alkalmas csatlakozási 
pontig történő eljuttatására szolgáló vezetékrendszer létesítésével 
kapcsolatos költségek a Projekttársaságot terhelik.” 
 
Határidő: 2009. december 31. és folyamatos  
Felelős:   Közüzemi Kft. ügyvezető igazgató 

 
(Előterjesztés a Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására) 
 
 173/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról szóló előterjesztést a mellékletekkel együtt.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum európai uniós fejlesztési 
pályázatának saját forrás kiegészítésére) 
 
 174/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
19/2009. (VI.8.) ÖM rendelet alapján az önkormányzatok és jogi 
személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítése 2009. évi támogatására pályázatot nyújt be, a 
„Hajdúszoboszló Járóbeteg-Ellátó Centrum - a kistérségi 
egészségügyi alappillér fenntartható korszerűsítése” című  
nyertes pályázathoz kapcsolódóan. 
Az igényelhető EU Önerő Alap támogatás, a vállalt saját erő 50%-
a.  
 
Projekt összköltsége: 716.912.312 Ft 

Támogatás mértéke 
90%: 

645.221.000 Ft 
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Önerő mértéke: 10%: 71.691.312 Ft 

Igényelhető EU 
Önerő Alap 
támogatás (az önerő 
50%-a) 

35.845.656 Ft 
 

 
Határidő: 2009. október 1. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 14/2009.(IX.10.) számú rendelete Hajdúszoboszló 

Város 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.26.)számú 
rendelet módosítására 

 
1 § 

 
(1) A 2009 évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2  (1) 
bekezdése az alábbira változik:  
„A képviselő-testület a 2009 évi költségvetés főösszegét 
7.257.636 eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
5.815.838 eFt működési célú bevétellel, 
5.355.730 eFt működési célú kiadással és 
460.108 eFt működési egyenleggel, valamint  
1.312.461 eFt felhalmizási célú bevétellel, 
1.901.906 eFt felhalmozási célú kiadással és 
 - 589.445 eFt felhalmozási egyenleggel,  
így 129.337 eFt felhalmozási célú hitellel állapítja meg.” 
 
(2) Az Ör. (2) bekezdése az alábbira változik: 
„A beruházásokat feladatonként a 3/a.; a felújításokat célonként a 
3/b. sz. mellékletek tartalmazzák.” 
 
(3) Jelen rendelet 1. 2. illetve 4. és 5 mellékletei az Ör. azonos 
számú mellékletei, a 3/a és 3/b mellékletek az Ör. 3. számú 
mellékletei helyébe lépnek. 
 

2 § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2009. január 1-től a 2009. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 
 

(Beszámoló Hajdúszoboszló város 2009. évi költségvetésének 
féléves végrehajtásáról) 
 
 175/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2009. évi első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az I. 
félévi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. 
félévben is. 
 
Határidő: azonnal 

 Felelős:    jegyző 
 
(Előterjesztés néhai Rácz György hagyatékával kapcsolatosan) 
 
 176/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
köszönettel elfogadja néhai Rácz György törvényes örökösei 
felajánlását az 1. számú melléklet szerinti vagyontárgyakra 
vonatkozóan, mely vagyontárgyak a korábban elfogadott 
ajándékozási szerződésen kívüli művészeti alkotások. Egyben 
kötelezettséget vállal arra, hogy a felajánlott vagyontárgyak 
kiállításra kerüljenek a Hajdúszoboszló, Bocskai utca 14 szám 
alatt létesült Rácz György Emlékházban.  
 
Határidő : 2009. október 31. 

  Felelős : jegyző 
 
(Előterjesztés a MAZSIHISZ kérelméről) 
 
 177/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló külterületén lévő 0229/3 
hrsz-ú temető észak-nyugati részén elhelyezkedő cca. 4500 m2 
területű zsidó temető MAZSIHISZ részére történő térítésmentes 
tulajdonba adásához. 
Az ingatlan megosztásával és a tulajdonjog átvezetésével járó 
költségek a tulajdonba vevőt terhelik. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
átadandó ingatlanrészt forgalomképessé minősíti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2009. december 31. 

 Felelős: jegyző 
 
 
(Előterjesztés a HAJDÚ-ÉP Kft. kérelméről) 
 
 178/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Helyi Építési Szabályzat előírásai szerint a Gólya zug 
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nyomvonalába nem eső ingatlanrészek - 2449 hrsz-ú ingatlanból 
17 m2 nagyságú terület, a 2451 hrsz-ú ingatlanból 97 m2 
nagyságú terület – 30.000,-Ft/m2 + ÁFA eladási áron történő 
értékesítéséhez a Hajdúép Kft (4029 Debrecen, Csapó u. 30.) 
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. október 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a 43/5 hrsz-ú beépítetlen terület bérbeadásáról) 
 
 179/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a 121/2, a 43/1 és a 124 hrsz-ú ingatlanok 
tulajdonosai és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata között 
ingyenes használati jogviszony alakuljon ki, az alábbiak szerint: 
A bérleti szerződés időtartama határozatlan idejű. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a 9421 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítésére) 
 
 180/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 9421 hrsz-ú, 340 m2 nagyságú, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez Jónás 
Jenő Balázs (4200 Hajdúszoboszló, Major u. 23. II.13.) részére, 
bruttó 110.000,-Ft eladási áron. Vevő a vételárat egy összegben, 
az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg az 
önkormányzat részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2009. október 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Soproni temető értékesítésére) 
 
 181/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem támogatja a hajdúszoboszlói 6821/3 hrsz-ú, temető 
megnevezésű ingatlan értékesítését az előterjesztés szerinti 
feltételekkel.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés a „Lungo Drom” Hajdúszoboszlói Tagszervezete 
helyiségigényére) 
 
 182/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Lungo Drom” Hajdúszoboszlói Tagszervezetének kérelmét nem 
támogatja, részükre helyiséghasználatot nem biztosít.  
 
Határidő: - 
Felelős:  -  

 
(Előterjesztés pályázatírói díj megfizetésére)  
 
 183/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
           

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
RÉGIÓ TERV Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Kft. 
részére a 2.705.602.-Ft összeg kifizetését a TÁMOP-3.1.4-08/2-
2008-0148 jelű sikeres pályázat megírásáért és gondozásáért hitel 
felvételével biztosítja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló autópályán történő jobb előre 
jelzésére) 
 
 184/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
        

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város jelentős turista forgalma alapján szükségesnek tartja 
Hajdúszoboszló előrejelzésének javítását az M3 – M35 
autópályákon. Ennek érdekében 
 
- kéri a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 
Államtitkára révén az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Által felajánlott, 
az M35 sztrádán a Debrecen elkerülő szakaszt megelőző táblán – 
Szolnok alatt – Hajdúszoboszló feltüntetését, a szükséges 
400.000 Ft fedezetet a Városfejlesztési, Műszaki Bizottság és az 
Idegenforgalmi Bizottság saját pénzügyi keretéből arányosan 
megosztva biztosítja; 
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- indokoltnak tartja a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi 
Miniszter parlamenti kérdésre 2008. december 29-én adott 
KHEM/6670/2/2008. számú válaszában jelzett további előrejelzési 
lehetőségek megvalósítását is, ennek érdekében további 
intézkedések megtételét kéri.  
 
Határidő: 2009. szeptember 30. és folyamatos 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés a Németországból Debrecenbe menetrendszerint 
közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási 
támogatására)  
 
 185/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Reiseagentur Salamon 2010. április 14. – szeptember 29. közötti 
Debrecenbe menetrend szerint közlekedő repülőjáratok marketing 
feladatok költségéhez 3.200.- EUR + ÁFA összeggel járul hozzá, 
melynek fedezete hitel. 
 
Határidő:   2009. október 31. 
Felelős:      polgármester 

 
(Előterjesztés a 2009. évben tervezett fásításról) 
 
           186/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
             

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2009. évben az alábbi fásítási munkálatok elvégzését támogatja 
az előterjesztés szerint: 
 
Cserjék és földlabdás, 2 x iskolázott fák telepítése, karózva, 
dréncsövezve 2 éves utógondozással, garanciával:  
 

 

  CSERJÉK db 

Gólya zug (héliker előtt) pimpó 30 

Árkád előtt  gyöngyvessző 10 

  levendula 20 

Gyógyszertár(fürdő) vérborbolya 10 

Faáru bolt gyöngyvessző 10 

Zászló szobor előtt madárbirs 20 

Hősök tere (Forrás áruház) japánbirs 10 

   

Hősök tere (Faedények)   

  CSERJÉK  

Nelson étterem előtt vérborbolya 5 

  madárbirs 15 
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  pimpó 5 

  kecskerágó 15 

  gyöngyvirágcserje 2 

  lonc 8 

Puskás panzió előtt vöröslevelű borbolya 2 

  madárbirs 8 

Mozicsarnok előtt pimpó 2 

  lonc 8 

CSERJÉK ÖSSZESEN:   180 

 FÁK  

Kálvin tér (iskola előtt) kislevelű hárs 10 

Kálvin tér (Templom mellett) páfrányfenyő 4 

Major u.1-15 sz. piros virágú galagonya 14 

Major u.45-53 sz. piros virágú galagonya 18 

Major u.57 sz.-végig piros virágú galagonya 21 

Major u.17-19(10 emeletes előtt) vöröslevelű juhar 5 

Debreceni út-Mátyás kir.között gyertyán 10 

FÁK ÖSSZESEN:   82 

 
Szabadgyökerű sorfa ( legalább 1,50 m ) telepítése, karózva, 
dréncsövezve  2 éves utógondozással, garancia nélkül:  
 
A körzetenként 16-20 db, összesen 160 db sorfa ültetése további 
egyeztetést követően meghatározott helyszíneken fog történni. 
 
A képviselő-testület a fák beszerzésével és telepítésével a 
Városgazdálkodási Zrt.-t bízza meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges vállalkozói 
szerződések aláírására.  
 

Határidő:  2009. november 30. 
Felelős:     VG.Zrt. vezérigazgató 
                  jegyző 

 
(Előterjesztés a közvilágítási hálózat bővítésének igényéről) 
 

187/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
                                                                                                                                                                                                                        

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Csatornakertben a Körte, a Meggy és a Szeder 
dűlőben, az Ady Endre utca külterületi szakaszán,  a Vénkertben a 
Fácán dűlőn a közvilágítási hálózat bővítése tervezési 
munkálatainak megkezdését. A tervezési feladatokra bruttó 1,25 
Mft összeget biztosít a 2009. évi városi költségvetés átadott 
pénzeszközök „közvilágítás bővítés” kerete terhére. 
A képviselő-testület támogatja, hogy a kiviteli tervek birtokában a 
Csatornakert és Vénkert közvilágítási hálózat bővítési munkálatai 
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kezdődjenek meg, melyhez bruttó 2.05 Mft összeget biztosít a 
2009. évi városi költségvetés átadott pénzeszközök „ közvilágítás 
bővítés” kerete terhére. 
Az Ady Endre utcai közvilágítási hálózatbővítésről, kiviteli tervek 
birtokában a képviselő-testület külön napirend keretében dönt.  
 
Határidő: folyamatos, megvalósításra 2010. április 30. 
Felelős:  jegyző 

 
(Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntésről) 
 

188/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Tájékoztató a volt 3. számú Általános Iskola épületének 
hasznosításáról) 
 

189/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
volt 3. számú Általános Iskola épületének hasznosításáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Tájékoztató a városi uszoda tető káresemény vis maior 
támogatásáról) 
 

190/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
városi uszoda tető káresemény vis maior támogatásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Tájékoztató a város csapadékvíz hálózatának fejlesztésével 
kapcsolatos pályázatról) 
 

191/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Operatív Program keretében a „Belterületi és térségi 
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vízrendezés fejlesztésére” vonatkozóan kiírt (ÉAOP-2009-
5.1.2.D2) pályázattal kapcsolatos tájékoztatást elfogadja, azzal, 
hogy a 2. pontba az 58-as számú Rákóczi utcai csatorna is 
kerüljön be.  
   
Határidő: folyamatos, pályázat beadásra 2009. október 15. 
Felelős:  jegyző 

 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról) 
 

192/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

  Felelős:   - 
 
(Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 

193/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
Egyben azt is, hogy a 2005. június hónaptól kötött Fundamenta-
Lakáskassza-Takarékpénztár szerződések módozata 301-re, a 
szerződéses összegek 500.000 Ft-ra módosulnak. A szerződések 
2009. szeptember hónapban történő lezárása érdekében utasítja a 
jegyzőt, hogy a Fundamenta-Lakáskassza felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző  

 
K.m.f. 

 
 

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

 
A kivonat hiteléül:  
  
Hajdúszoboszló, 2009. szeptember 28.  
 
 Molnár Viktória leíró 
                     


