
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
 Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: 7-191-1/2009/TI.    
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. 
október 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Tájékoztató Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-
piaci helyzetéről) 
 
 198/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-piaci 
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Zárójelentés a közterületek rendjéért akcióprogram teljesítéséről) 
 
 199/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a jegyző – rendőrkapitányság részjelentését is 
tartalmazó – zárójelentését a közterületek rendjéért akcióprogram 
2009. nyári teljesítéséről.  
Szükségesnek tartja a következő évi költségvetéshez 
kapcsolódóan az akcióprogram 2010. évi tervezetének 
elkészítését és előterjesztését. Az addig terjedő időszakban pedig 
kéri a nyári akcióprogramban szereplő kiemelt, hátralevő feladatok 
lehetőség szerinti teljesítését, figyelembe véve a szükséges 
erőforrások külön önkormányzati anyagi támogatás nélküli 
biztosíthatóságát.  
 
Határidő: 2009. december 31. és folyamatos  
Felelős:    jegyző  

 
(Előterjesztés a 3. számú fogorvosi praxis feladatainak ellátására 
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére) 
 
 200/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

a) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete és a Transsylvánia Kft. (székhelye: 4200 
Hajdúszoboszló, Hóvirág u. 63.) ügyvezetője Dr, Szabóné 
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Asztalán Mária között jelenleg érvényben lévő 3. számú fogorvosi 
praxis alapellátására vonatkozó megállapodás érvényét veszti 
mivel az ügyvezető a praxis működtetési jog jogosultságát 
elidegenítette. 
b) Ezzel egyidőben Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 3. praxisszámú körzet fogorvosi feladatainak 
ellátására megbízási szerződést köt a Transsylvánia Kft 
(székhelye: 4150 Püspökladány, Damjanich u. 14.) ügyvezetője és 
feladat ellátó orvosával, Dr. Szerző Ákossal (4150 Püspökladány, 
Damjanich u. 14.) a mellékletek szerint, mely szerződés 
aláírásával a polgármestert és a jegyzőt felhatalmazza. 
 
Határidő: 2009. október 31. 

 Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés a Szent István park felújítására) 
 
 201/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a Szent István park gyöngykavicsos gyalogútjainak 
előterjesztésben foglaltak szerinti térkő burkolatra való 
átépítésével. Az építési munkák lebonyolításával a VgZrt-t, míg 
annak műszaki ellenőrzésével a hivatal városfejlesztési irodáját 
bízza meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
  VgZrt. vezérigazgatója 

 
(Előterjesztés a Liget utca-Bánomkerti utca és a Diófa utca közötti    
szakaszának burkolatjavítására) 
 
 202/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Liget utca – Bánomkerti utca és 
Diófa utca közötti szakasza az előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglaltak szerint még a 2009-es évben 
helyreállításra kerüljön. A város képviselő-testülete a helyreállítás 
költségét, bruttó 3.100 eFt-ot a beruházási tábla „útszőnyegezés” 
rovata terhére biztosítja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 
   VgZrt. vezérigazgató 

 
(Előterjesztés a városi csapadékvíz elvezető csatornák felújítására) 
 
 203/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az előterjesztésben szereplő 
csatornák felújítása még 2009-ben elkezdődjön, illetve 
megvalósuljon. A fenti munkálatokhoz szükséges pénzügyi 
fedezetet, bruttó 8.785 eFt-ot a beruházási tábla csapadékvíz-, 
belvízépítés rovatának terhére biztosítja. 
 
A munkálatok lebonyolításával a VgZrt-t, míg annak 
ellenőrzésével a hivatal főmérnökségét bízza meg. 
 
Határidő:      folyamatos 
Felelős:        jegyző 
                     VgZrt. vezérigazgató 

 
 (Előterjesztés a Gábor Áron utcai burkolatszélesítésre és  
burkolatmegőrzésre) 
 
 204/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

a.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a Gábor Áron utca rekonstrukciós 
munkálatainak tervezése a Rendezési Tervben előírtaknak 
megfelelően történjen, két ütemben. 
Az I. ütem tartalmazza a burkolatszélesítés, burkolat megerősítés 
és vízelvezetés problémáinak megoldását, míg a II. ütem pedig az 
út melletti várakozóhelyek, járda, és egyéb infrastruktúra 
kiépítését. 
 
b.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Gábor Áron utca (élményfürdő – Pávai V. utca közötti 
szakaszának) előterjesztés szerinti felújítását (I. ütem) támogatja. 
A rendelkezésre álló keretösszegen felül további 19.050 eFt-ot 
biztosít. 15.000.-eFt-ot a 2009. évi költségvetés útszőnyegezés 
keretének terhére, míg a hiányzó 4.050.-eFt-ot pedig a hitelkeret 
terhére. 
A felújítási munkálatok befejezési határidejét 2010. június 30-ban 
jelöli meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   jegyző 
       VgZrt. vezérigazgató 

 
(Előterjesztés a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. 
Irányelvvel összefüggő jogharmonizációs feladatok  
végrehajtására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

15/2009. (X.15.) rendelete 
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a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 
átültetésével összefüggő rendeletmódosításokról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 
44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján – összhangban a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvénnyel és a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvénnyel 
– az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzati tulajdonban álló lakások, helyiségek 
elidegenítéséről szóló 10/1994. (VI. 09.) rendelete 21. §-a (4) 
bekezdéssel, a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000 (XI. 
23.) rendelete 42. §-a (3) bekezdéssel, Hajdúszoboszló Város 
Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési 
Szabályzat (HÉSZ) területre vonatkozó előírásainak 
megállapításáról szóló 15/2004. (X. 29.) rendelete 47. §-a (3) 
bekezdéssel, az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 
30/2005. (X. 27.) rendelete 7. §-a (5) bekezdéssel, a településen 
fizetendő víz- és csatornaszolgáltatási díjakról szóló 6/2005. (II. 
24.) rendelete 5. §-a (3) bekezdéssel, a távhőszolgáltatásról és 
díjairól szóló 15/1999. (IX. 30.) rendelete 22. §-a (3) bekezdéssel, 
a települési folyékony hulladék szállításáról és kezeléséről szóló 
33/2007. (XII. 13.) rendelete 16. §-a (2) bekezdéssel, a települési 
szilárd hulladékról szóló 22/2007. (XI. 22.) rendelete 38. §-a (3) 
bekezdéssel, a helyi környezet és természet védelméről szóló 
18/2003. (X. 20.) rendelete 50. §-a (7) bekezdéssel, a közterület-
használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. 
(II. 26.) rendelete 21. §-a (5) bekezdéssel, a közterületek 
közműhálózat-fejlesztés céljából történő igénybevételének 
szabályairól szóló 5/2001. (III. 29.) rendelete 8. §-a (3) 
bekezdéssel, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (IV. 20.) rendelete 
21. §-a (4) bekezdéssel, az üzletek éjszakai nyitva tartásának 
rendjéről szóló 27/2006. (VII. 06.) rendelete 3. §-a (2) 
bekezdéssel, az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatás szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008. 
(VI. 12.) rendelete 9. §-a (2) bekezdéssel, a köztemetésről és a 
temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) rendelete 22. §-a (2) 
bekezdéssel egészül ki, a következők szerinti szöveggel: 
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„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és Tanács 2006/123/EK (2006. december 12.) 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2009. október 20-án lép hatályba. 

 
(Előterjesztés a Pálfi István TISZK Alapító Okiratának 
egybeszerkesztett módosítására) 
 
 205/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás alapító 
okiratát az alábbiak szerint:  
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

A költségvetési szerv 

 

Neve: Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 
 

Rövid neve: 
 

Pálfi István TISZK 
 

Székhelye: 
 

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. 

 

Jogszabályban 

meghatározott 

közfeladat: 

 

Alapítás éve: 

 

Szakképzési közszolgáltatás 

 

 

 

2008.  

 

Szakágazat szerinti 

besorolása: 
841211 Oktatás igazgatása 

 

Alaptevékenysége 

(2009. december 31-

éig): 

 

 

 

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok 

Kiegészítő 

tevékenysége 

(2009. december 31-

éig): 

751922  Önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai 
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Alaptevékenysége 

(2010. január 1-jétől): 
856000  Oktatást kiegészítő tevékenységek 

komplex támogatása 

856091 Szakképzési és felnőttképzési 

támogatások 

856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez 

kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi 

igazgatása és szabályozása 

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai 

841902 Központi költségvetési befizetések 
 

Kiegészítő 

tevékenysége: 

 

 

  Nincs 

 

 

 

 

 

 

Kisegítő és 

vállalkozási 

tevékenysége és ezek 

arányainak felső 

határa a szerv 

kiadásaiban: 

Kisegítő, illetve vállalkozási tevékenységet nem 

folytat 

 

Irányító szerv neve, 

székhelye 

 

a Pálfi István TISZK Társulási Tanácsa 

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. 

 

Működési területe: 
 

Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe 

 

A költségvetési 

szervnek a 

költségvetési szervek 

jogállásáról szóló 

törvény szerinti 

Szakképzési közszolgáltatást végző önállóan 

működő, a költségvetési előirányzatok feletti 

rendelkezés szempontjából részjogkörű 

közintézmény  
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besorolása: Gazdálkodási feladatait Püspökladány Város 

Gazdasági Ellátó Szervezete végzi (4150 

Püspökladány, Petőfi u. 40.) 

 

Vezetőjének 

kinevezési, megbízási, 

választási rendje: 

 

A Társulási Tanács tagjai maguk közül minősített 

többséggel egy évre választják meg az elnököt. 

Az elnök személye évente rotációs sorrendben egy 

év elteltével változik. 
Foglalkoztatottakra 

vonatkozó 

foglalkoztatási 

jogviszony: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény alapján 

  

Alapítók: Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 

(4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.) 

  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 

(4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) 

  

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 

(4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) 

 

A Társulásban részt 

vevő önkormányzatok: 

 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-

testülete  

(4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17.-19.)   

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 

(4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.)   

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-

testülete  

(4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.)   

 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése  

(4024 Debrecen, Piac utca 54. ) 

Feladatellátást 

szolgáló vagyon: 
a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

tulajdonában álló, a feladatellátást szolgáló iroda 

helyiségek Hajdúszoboszló 6005. hrsz. szerinti 
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ingatlan területén; 

 

ingó vagyontárgyak, immateriális javak a 

mindenkori vagyonleltár szerint. 

Vagyon feletti 

rendelkezési jog: 
A vagyon feletti rendelkezési jog a Társulási 

Tanácsot illeti meg. 

Kelt Hajdúszoboszló,  2009.  év   május   hó   15.  napján 

Z á r a d é k: 

A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát a Társulási Tanács 
2009. július 1-jei hatállyal hagyja jóvá. Az alapító okiratot a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei/közgyűlése az alábbi határozatok alapján jóváhagyták, 
képviseletükben a polgármesterek aláírásukkal hitelesítik. 

 

Önkormányzat neve Határozat száma Polgármester/közgyű-

lés elnöke aláírása 
Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

 
  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata   
Püspökladány Város Önkormányzata   

 

 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat   

 
 

Határidő:  2009. október 15. 
Felelős:     jegyző 

 
(Előterjesztés gyógyszertári ügyelet-készenlét tárgyában) 
 
 206/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
városban működő közforgalmú gyógyszertárak ügyeleti és 
készenléti rendjében történő változtatást (22 óra és reggel 7 óra 
közötti készenlét megszüntetését) nem támogatja.  
A képviselő-testület arra kéri a tiszti-főgyógyszerész asszonyt, 
hogy a folyamatos betegellátás érdekében valamint a város 
turisztikailag frekventált helyzetéből adódóan a jelenlegi ügyeleti- 
és készenléti rendet támogassa, a 147/2003. (XI.27.) képviselő-
testületi határozat c.) pontja és a 148/2004. (X.14.) képviselő-
testületi határozatoknak megfelelően. 
 
Határidő: 2009. október 20. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés beépítési kötelezettség meghosszabbítására) 
 
 207/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Tokay u. 84. szám alatti 
7642/77 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettség 2010. 
december 31. napig történő meghosszabbításához. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2009. november 30. 

 Felelős:   jegyző 
 
(Előterjesztés a Tölgyfa utca útburkolatának megépítéséről) 
 
 208/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, a Tölgyfa utca Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-
alföldi Regionális Igazgatósága által engedélyezett, és a „LIBELLA 
’84” Kkt. által készített tervdokumentációnak megfelelő kétoldali 
kiemelt szegéllyel, kétoldali oldaleséssel, 6,5 m széles aszfalt 
burkolattal történő megépítését. Az útépítési munkálatok 
elvégzéséhez az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
maximum bruttó 17,4 Mft összeget biztosít a 2009. évi városi 
költségvetés „Felhalmozások, felújítások célonként” táblázat 
„Útépítés” keret terhére. 
 
Utasítja a jegyzőt a beruházás megvalósításához szükséges 
közbeszerzés lebonyolítására, felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Határidő: megvalósításra legkésőbb 2010. május 30. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés az ÉAOP-2009-5.1.2.D2. belterületi bel- és 
csapadékvíz-védelmi fejlesztések pályázat keretében 
megvalósítandó fejlesztések önerő szükségletéről) 
 
 209/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében „Belterületi 
bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” pályázati 
konstrukcióban megvalósítandó projekt  (ÉAOP-2009-5.1.2.D2) 
vonatkozásában kinyilatkozza, hogy a támogatásból létrejött 
létesítmény működtetésének fedezetét a fenntartási időszakban 
önkormányzati forrásból biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos, fenntartás végéig 
Felelős:   jegyző 
                Polgármester 
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 210/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK 
BŐVÍTÉSE” tárgyú építési beruházás megvalósításával 
kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert, hogy a Regionális 
Fejlesztési Operatív Program keretében a „belterületi bel- és 
csapadékvíz-védelmi fejlesztések” pályázati konstrukcióban 
megvalósítandó projektre  (ÉAOP-2009-5.1.2.D2) pályázatot 
nyújtson be a az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft-het (ROP KSZ), valamint felhatalmazza a 
pályázat aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
 
Határidő: folyamatos, pályázat benyújtására 2009. október 15. 
Felelős:    polgármester 
 

 211/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében a „Belterületi 
bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” pályázati 
konstrukcióban megvalósítandó projekt (ÉAOP-2009-5.1.2.D2) 
vonatkozásában  a saját hozzájárulás mértékéről az alábbiak 
szerint dönt (Bruttó összeg HUF-ban): 

Beruházási összköltség:             324 015 644 HUF   

Igényelt támogatás összege:      291 389 080 HUF 

Sajáterő összege:                          32 626 564HUF  

 

A saját erő összegét a mindenkori városi költségvetés 
„Felhalmozások, felújítások célonként” táblázat „csapadékvíz, 
belvízépítés” kerete terhére biztosítja az alábbiak szerint: 
 

 Évenkénti bontás 2009 2010 2011 Összesen 

Költségek  6 500 000 286 401 579 48 602 347 324 015 644 

 Források        

 EU Támogatás 5 850 000 257 536 421 43 742 112 291 389 080 

 Sajáterő 650 000 28 865 158 3 111 406 32 626 564 

  

 

Határidő: folyamatos, megvalósításra támogatási szerződés 
szerint 
Felelős: polgármester 
              jegyző 
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(Előterjesztés a LEADER kiírásra pályázatok benyújtására) 
 
 212/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
122/2009. (IX.17.) FVM rendelet szerinti LEADER vidékfejlesztés 
HA-VER - Hajdúsági Versenyképesség Helyi Akciócsoport – 
1002841 célterület azonosító számú, Szabadidős és sport 
szolgáltatások fejlesztése – „Ép testben ép lélek” célterületre az 
alábbi pályázatot nyújtja be: 
 

- Sportház felújítása (nyílászárók részleges cseréje) 
 
Az igényelt támogatás összege 5 millió forint, az ehhez járuló 
ÁFA-t költségvetéséből (hitelből) biztosítja. 

 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy ugyanezen kiírásra 
 

- a Hajdúszoboszlói Sport Egyesület az általa használt, 
önkormányzati tulajdonú Bocskai-sporttelep öltözőépületének 
felújítására (gépészet – víz, melegvíz, áram – korszerűsítése, 
festés, továbbá néhány nyílászáró cseréje) pályázatot nyújtson be, 
legfeljebb 5 millió forint támogatásigénnyel. Az ehhez járuló ÁFA-t 
a testület az önkormányzati költségvetésből (hitelből) biztosítja. 

- a Hajdúszoboszlói Aero Klub az általa használt 
önkormányzati tulajdonú füves sportrepülőtér főépületének 
felújítása (tetőhéjazat-csere, fűtéskorszerűsítés) érdekében 
pályázatot nyújtson be, legfeljebb 5 millió forint 
támogatásigénnyel. Az ehhez járuló ÁFA-t az Aero Klub saját 
bevételéből biztosítja. 
 
A képviselő-testület igazolja, hogy a két egyesület a beruházást az 
ingatlanon jogosult megvalósítani és a LEADER utolsó kifizetési 
kérelem benyújtásától számított öt évig (üzemeltetési 
kötelezettségi időtartam) az ingatlant jogosult használni. 
 
Határidő: 2009. október 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a szennyvízcsatorna-hálózat-építés III. ütem 
pénzügyi finanszírozásával kapcsolatban) 
 
 213/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a jegyzőt, hogy  
 
1.) A megkötött LTP-s szerződések alapján a számlanyitási 
díjakat az OTP LTP részére utalja át a 104/2009. (V.21.) KT 
határozatnak megfelelően.  
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2.) A 46 db önkormányzati ingatlan hozzájárulását, 13.800.000 
Ft-ot a Víziközmű Társulat bankszámlájára utaljon át, melynek 
forrása a korábbi szennyvízcsatorna építéséhez kapcsolódó LTP-s 
szerződések megtakarításának többletbevétele. 
 
Határidő: 2009. október 20.  
Felelős:  jegyző 

 
(Tájékoztató a szennyvízcsatorna-hálózat-építés I. üteméhez 
kapcsolódó pénzügyi elszámolásról) 
 
 214/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szennyvízcsatorna-építés I. üteméhez kapcsolódó pénzügyi 
elszámolásról a tájékoztatást tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:    - 

 
(Tájékoztató a 2008. évi kompetenciamérés eredményeiről) 
 
 215/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2008. évi kompetenciamérés eredményeiről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Tájékoztató a helyi adózási kérdésekről) 
 
 216/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adózási kérdésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Tájékoztató a nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetési 
költségeivel kapcsolatosan) 
 
 217/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetésével 
kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi, de utasítja 
a jegyzőt, valamint a korábban kijelölt személyeket a további 
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egyeztetések lefolytatására és mielőbbi lezárására. Mérlegelés 
alapján havi utólagos fizetéssel rendezi az önkormányzat addig is 
a számlákat, amíg a konkrét megállapodás nem történik meg. 
 
Határidő: - 
Felelős:   jegyző 

 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
 218/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére) 
 
 219/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdésében, valamint a 103. § (1) bekezdés a, pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25. § (2) bekezdés e, pontja, 
valamint a 30. § (1) bekezdés d, pontja alapján Buzási Lászlónak, 
a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének 
közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszünteti.  
A felmentési idő – a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő 
alapján – 8 hónap, kezdete 2009. november 1. napja. A 
közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napja: 2010. július 1. 
napja. A közalkalmazottat a képviselő-testület Kjt. 33 §-a alapján, 
a felmentési idő felére mentesíti a munkavégzési kötelezettség 
alól.  
A magasabb vezetői beosztás betöltésére 2009. november 30-ig 
az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével és a magasabb 
vezetői pályázat meghirdetésével kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg.  
 
Határidő: október 31.  
Felelős:   polgármester  

 
(Előterjesztés „(H)ősök terei Hajdúszoboszló központjában” című 
funkcióbővítő városközpont-rehabilitációs pályázat benyújtására) 
 
 220/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ismét megnyílt „funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” 
című kiírásra pályázatot kíván benyújtani a városközpontra 
vonatkozóan, a korábbihoz képes az előterjesztés szerinti műszaki 
tartalommal, az előző projekt átdolgozásával. Utasítja a jegyzőt a 
projekt további kidolgozására a szükséges előkészítő lépések 
megtételére, amelyek alapján a projekt teljes tartalmáról, 
költségvetéséről előterjesztést kér egy következő ülésre. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2009. dec. 15. 
Felelős:   jegyző 

 
 

 

K.m.f. 
 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
Hajdúszoboszló, 2009. november 2.  
 
  
 Molnár Viktória leíró 

 


