
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
 Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: 10603-1/2010.   
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. 
május 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Javaslat helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok menetrendjének 
módosításáról) 
 
 83/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  
  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, a Hajdú Volán Zrt. által készített, az előterjesztés 
mellékletét képező 1 és 6 jelű helyi autóbuszjáratokra vonatkozó 
menetrend, míg az 1/A jelű helyi autóbuszjáratra vonatkozó 
útvonalbővítés és menetrend  2010. június 01-jétől való életbe 
lépését. Felkéri a Hajdú Volán Zrt-t, hogy a menetrend 
kihirdetéséről gondoskodjon.  
Támogatja továbbá a 6 jelű helyi autóbuszjáratra vonatkozó 
útvonal bővítését és ahhoz kapcsolódó menetrendet az uszodai 
megálló beiktatásával, annak elkészültét követően leghamarabb 
2010. szeptember 01-től. 
Utasítja a jegyzőt az Uszoda megálló megterveztetéséhez és 
engedélyeztetéséhez, a jogerős engedély birtokában pedig annak 
kialakításához szükséges intézkedéseket tegye meg.  
A tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges 
pénzügyi fedezetet – bruttó 2.000.000,-Ft - hitel terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására.  
 

Határidő: 2010.június 01., illetve szeptember 01. 
Felelős:   jegyző 

 
 
(Előterjesztés a településrendezési tervek 2010. évi módosításával 
kapcsolatos újabb kérelmekről) 
            
 84/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
módosítani kívánja a hatályos településrendezési terveit az 
alábbiak szerint: 
1.) A Szováti út menti volt bútorgyár területénél a gazdasági 
zóna terjedjen ki a 0122/6 ingatlanra is, és a belterület tervezett 
határa ennek megfelelően legyen módosítva. 

mailto:polgmhiv@hajduszob.hu
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2.) A Nádaspart Kft. területén belül (Ady Endre u. – Malom sor) 
egységes településközponti vegyes övezet legyen, a 
tömbbelsőben kiszabályozott parkoló övezet helyett pedig telken 
belüli parkolás szerepeljen. 
 
Felkéri polgármester urat és a városi főépítészt a szükséges 
lépések megtételére. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester, főépítész 

 
(Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 
értékeléséről) 
 
 85/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2009. 
évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
 
Felelős: jegyző  
Határidő: folyamatos, illetve 2010. május 31. 

 
 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
magasabb vezetői álláshelyéről) 
 
 86/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  

 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő- 
testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi LXXIX. 
tv. 23 § (2) bek, valamint a közoktatásról szóló LXXIX. tv. 18. § (8) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki a 
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetői 
álláshelyére. 
A pályázati eljárás lezárultáig a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 
5. § 16. bekezdés alapján az intézményi szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott helyettesítési rend szerint - a 
vezetőhelyettes Oláh Lászlóné - látja el a magasabb vezetői 
feladatokat. 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Oláh Lászlóné 
kötelező óráinak számát 10 órában határozza meg, továbbá 
engedélyezi második igazgató helyettes megbízását az 
intézményben a pályázati eljárás lezárultáig. 
Oláh Lászlóné alapbérét:     159.515.-Ft/hó 
               magasabb vezetői pótlékát     50.000.-Ft/hó  
állapítja meg. 
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Határidő: 2010. június 21. 
Felelős: jegyző  

 
                 
(Előterjesztés a TDM támogatási szerződés megkötéséhez 
szükséges döntések meghozatalára) 
 
 87/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nyertes Turisztikai Desztinációs Menedzsment pályázat 
támogatási szerződésének megkötéséhez szükséges döntéseket 
az alábbiak szerint hozza meg az előterjesztésnek megfelelően: 
Javasolja a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 
taggyűlésének 
  
-         a társasági szerződés módosítását az alábbiakkal:  
       
      - bekövetkezett személyi változások érvényesítése 
(Hajdúszoboszlói Vendéglátók       Egyesületének elnöke Máté 
Lajos; Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesületének elnöke 
Kanizsay György; ügyvezető változása); 
       - Felügyelő Bizottságban a turisztikai bizottság delegáltja 
Erdei Gyula;  
       - székhely: Hősök tere 3. sz.  
  
A testület következő ülésére előterjesztést kér az önkormányzat 
és a Kft. közötti Középtávú Együttműködési Megállapodás 
tartalmára vonatkozóan. 
  
Határidő: 2010. június 10., illetve 2010. június 25. 
Felelős: jegyző  
 

 
(Előterjesztés a 12/2008.(VII.03.) számú rendelet módosításáról – 
fizető parkolási rendszerről) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

 9/2010. (V. 20.) önkormányzati rendelete 
a fizető parkolási rendszerről szóló 12/2008. (VII.03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésében 
biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b.) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, továbbá Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
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(továbbiakban: SzMSz.) 11/2007. (IV.19.) önkormányzati 
rendeletében biztosított feladatkörében eljáró: 
 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottsága, 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, 
Műszaki Bizottsága, 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának SzMSz-ben 
meghatározott további     
  bizottságai véleményének kikérésével 
 
a következő rendeletet alkotja a fizető parkolási rendszerről szóló 
12/2008. (VII.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 
módosítása tárgyában : 
 

1. § 
 

Az Ör. 9. § (1) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg 
lép hatályba: 
 
„A várakozási díjat előre kell megfizetni a szándékolt várakozási 
időtartamnak megfelelő parkolási jegy, üzemeltető által kiadott 
bérlet megvásárlásával, parkolási engedéllyel, MPark-os  
parkolókártya egyenlegéből vagy mobiltelefonos szolgáltatás 
útján.” 
 
 

2. § 
 
 
Az Ör. 9. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
 
 
„Az automatáknál megváltott parkolójegy csak a rajta feltüntetett 
helyre és a jegyen feltüntetett időtartamra, a bérlet, parkolási 
engedély pedig a rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes.” 

3. § 
 
 
Jelen rendelet 1. sz. melléklete az Ör. 1. számú melléklete 
helyébe lép. 
 

4. § 
 
Jelen rendelet 2. sz. melléklete az Ör.  2. számú melléklete 
helyébe lép. 
 

5. § 
 
Jelen rendelet 2010. június 01. napjával lép hatályba.  
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1. számú melléklet 

 
FIZETŐ PARKOLÓK 

 
 

Parkoló automatákkal felszerelt parkolók: 
 

1. Gyógyfürdő előtti (Termál bejárat, vakparkoló) 
2. Mátyás király sétány 
3. József Attila utca I. (Fesztivál tér előtti) 
4. József Attila II. (Major utca – Lovas utca között) 
5. Gambrinusz köz (Árkád üzletek – Gambrinusz társasház között) 
6. Héliker előtti (Szilfákalja) 
7. Damjanich utca 
8. Damjanich utca –Gábor Áron utca közötti átkötő 
9. Zöldségpiac (Bethlen utca) 

         10.  AQUA-PALACE élményfürdő előtti 
 
Parkoló automatákkal nem ellátott parkolók: 
 
           11. Sport utca 

12. Jókai sor 
13. Deák Ferenc utca 
14. Szent Erzsébet utca (csúszda park előtti) 
15. Gábor Áron utca (Pávai Vajna utcától – az Aqua Palace-ig) 
16. József Attila utca III. (Lovas utca – Böszörményi utca) 
17. Pávai Vajna utca (Mátyás király sétány – Damjanich között) 
18. Gábor Áron – Szent Erzsébet utca által bezárt füves, salakos terület 
19. Bródy Sándor utca (Pávai Vajna u. – Szent Erzsébet utca között) 
20. Szent Erzsébet utca – Bródy Sándor utca (közrezárt füves terület. 

 
 

Ingyenes parkolók: 
 

21. Repülőtér 
22. Uszoda előtti parkoló  

 
2. számú melléklet 

 
DÍJAK MÉRTÉKE 

 
I. Idegenforgalmi szezonban: június 15. – augusztus 31. között 

 
 1. díjövezet 

15 perc 30 perc 60 perc napi díj 
    (Ft)     (Ft)     (Ft)     (Ft) 

 
1.) Gyógyfürdő előtt       ----     200.-    400.-    1.500.-  
2.) Mátyás király sétány:      ----     200.-    400.-    1.500.- 
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3.) József Attila utca I.      ----     200.-    400.-    1.500.- 
4.) József Attila utca II.      ----     200.-    400.-    1.500.- 
5.) Gambrinusz köz       ----     200.-    400.-    1.500.- 
6.) Héliker előtt       100.-    200.-    400.-    1.500.- 
7.) Damjanich utca       ----     200.-    400.-    1.500.- 
8.) Damjanich u. Gábor Á. átk.     ----     200.-    400.-     1.500.-
10.AQUA-PALACE előtti                                   200.-               400.-             1.500.- 
        
12.) Jókai sor      ----     200.-    400.-    1.500.- 
13.) Deák Ferenc utca      ----     200.-    400.-    1.500.- 
14.) Szent Erzsébet utca      ----     -----     400.-    1.500.- 
15.) Gábor Áron utca      ----     200.-    400.-    1.500.- 
16.) József Attila utca III.      ----     200.-    400.-    1.500.- 
17.) Pávai Vajna utca      ----      200.-    400.-    1.500.- 
 

2. díjövezet 
 
  9.)  Zöldségpiac       ----     100.-    200.-       ---- 
 
      3. díjövezet 
 
11.)  Sport utca       ----          150.-    1.200.- 
 

4. díjövezet  
 
18.) Gábor Á. u.–Szent. Erzsébet u.  ----     -----     -----     
1.000.- 
 
19.) Bródy Sándor utca  
       (Pávai u.- Szent E. u. között)      ----     -----     -----    1.000.- 
20.) Szent Erzsébet u. - 
        Bródy S. u.       ----     -----     -----     1.000.- 
 
II. Idegenforgalmi szezonon kívül: szeptember 01. – június 14.-ig 
 

1. díjövezet 
 

15 perc 30 perc 60 perc napi díj 
    (Ft)     (Ft)     (Ft)     (Ft) 

 
1.) Gyógyfürdő előtt       ----     100.-    200.-    600.-  
2.) Mátyás király sétány:      ----     100.-    200.-    600.- 
3.) József Attila utca I.      ----     100.-    200.-    600.- 
4.) József Attila utca II.      ----     100.-    200.-    600.- 
5.) Gambrinusz köz       ----     100.-    200.-    600.- 
6.) Héliker előtt        50.-    100.-    200.-    600.- 
7.) Damjanich utca       ----     100.-    200.-    600.- 
8.) Damjanich u. Gábor Á. átk.     ----     100.-    200.-    600.- 
10.AQUA-PALACE előtti                                    100.-              200.-              600.- 
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12.) Jókai sor      ----     ----     ----     ---- 
13.) Deák Ferenc utca      ----     ----     ----     ---- 
14.) Szent Erzsébet utca      ----     ----     ----        ----  
15.) Gábor Áron utca      ----     ----     ----     ---- 
16.) József Attila utca III.      ----     ----        ----         ---- 
17.) Pávai Vajna utca      ----      ----     ----     ---- 
 

2. díjövezet 
 
  9.)  Zöldségpiac       ----     100.-    200.-       ---- 
 

3. díjövezet 
11.)  Sport utca       ----     ----     150.-    1.200.- 
         csak a vegyes piac, sportpálya  
         előtti  parkolók 
        

4. díjövezet 
 
18.) Gábor Á. u.–Szent. Erzsébet u.  ----    -----     -----       ---- 
19.) Bródy Sándor utca      ----     -----     -----       ---- 
20.) Szent Erzsébet u. – Bródy S. u.  ----    -----     -----       ---- 
 
III. Parkoló-bérletek, pótdíjak 
 
 Parkoló-bérletek a város egész területére 
 
 7 napos      4.000.- Ft 
        10 napos      5.000.- Ft 
 1 hónapos                        12.000.- Ft 
 1 negyedéves                    30.000.- Ft 
 
 
 
IV: Autóbusz várakozási (parkolási díjai) 
  

          A mindenkori érvényes díjövezet parkolási díjainak 
háromszorosa! 
 
Pótdíjak 
 
3 napon belüli befizetés esetén:   
3.000.- Ft + 1 órának megfelelő parkolási díj 
3 napon túl, de 15 napon belüli befizetés esetén:  
6.000.- Ft + 1 órának megfelelő parkolási díj 
 
A parkolási díjak az ÁFA-t minden esetben tartalmazzák! 
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(Előterjesztés a 21/2008.(IX.18.) sz. rendelet módosításáról - a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

10/2010.(V. 20.)  önkormányzati rendelete 
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

21/2008.(IX.18.) számú rendeletének módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint  a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) 
bekezdésében,  a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 48. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés 
b.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 11/2007. (IV.19 ) önkormányzati 
rendeletben biztosított feladatkörében eljáró  
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Egészségügyi, 
Szociális Bizottsága, 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottsága véleményének kikérésével a következő rendelet alkotja 
a 21/2008.(IX.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 
módosítása tárgyában:    

1. § 
 
A R. 11. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép 
hatályba: 
 
„Köztemetéseknél csak a kegyeleti igényeknek megfelelő 
legolcsóbb temetkezési kellékek és szolgáltatások költségeit lehet 
figyelembe venni, amelynek összértéke a szolgáltatóval 
(Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.) történt megállapodás 
alapján: 
 
 - hamvasztásos temetés esetén:   168.000.-Ft 
           - koporsós temetés esetén:                    162.000.-Ft 

 
2. §  

 
Ez a rendelet 2010. június 1. napján lép hatályba, de 
rendelkezését 2010. március 1. napjától alkalmazni kell.  
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(Előterjesztés önkormányzati kezelésű hidakra vonatkozó javítási 
munkálatok költségigényéről) 
 
 88/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az egy éven belül szükséges hídfelújítási, javítási 
munkálatok elvégzésétnek végrehajtását a K-VIII. jelű híd 
vonatkozásában. A munkálatok megvalósításához szükséges 
pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 3/2010. (II. 25.) Ör. rendelet 9. sz. melléklet 
Városüzemeltetési táblázat „Hidak kötelező éves felülvizsgálata” 
kereten felszabaduló 3.620.625,- Ft átcsoportosításával és 10. 
014.638,- Ft összegű hitel felvételével biztosítja.  
Utasítja a jegyzőt, a munkálatok elvégzéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a hitel- és a vállalkozási 
szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2010. október 31. 
Felelős:  jegyző 

 
 
(Előterjesztés a Belső-Kösely torkolati szivattyúállás 
fejlesztésének pénzügyi szükségletéről) 
 
 89/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2010. évi városi költségvetés „beruházások” (13.sz. melléklet) 
táblázat „csapadékvíz, belvíz elvezetés önerő” sorából bruttó 15 
Mft összeget a „belvízátemelő szivattyútelep rekonstrukció” sorára 
csoportosít át. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a megvalósításhoz szükséges 
ajánlatkérési, közbeszerzési eljárásokat a hivatal bonyolítsa le. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződések 
aláírására. 
 
Határidő: megvalósításra 2010. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
 
(Előterjesztés a közvilágítás bővítésének költségigényéről) 
 
 90/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Csatornakertben a Körte, Meggy és Szeder dűlő, 
valamint a Vénkertben a Fácán dűlő közvilágítás bővítésének 
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kiépítését. A munkálatok elvégzéséhez bruttó 2.7 Mft 
keretösszeget biztosít, melynek fedezete a 2010. évi városi 
költségvetés „átadott pénzeszközök” táblázat, „közvilágítás 
bővítés” kerete.  
 
Utasítja a jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
közvilágítás bővítési munkálatok elvégeztetésére. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 
 
(Előterjesztés a városi csapadékvíz-elvezető csatornák építési és 
felújítási munkáira) 
 
 91/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat 

  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
városi csapadékvíz elvezető csatornák, árkok építési és felújítási 
munkáira tett előterjesztést az 1. számú mellékletével együtt 
elfogadja. 
 A 2003. évi CXXIX tv. – a közbeszerzésről szóló 2/A §-a alapján - 
külön közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (mint 
az önkormányzat 100%-os tulajdonú cégét) bízza meg, a létesítési 
vízjogi engedély meglétét követően, az 1. számú mellékletben 
rögzített munkák elvégzésével, koordinálásával.  
Ezen túlmenően a Keleti utcán a Rákóczi és Bercsényi utca 
közötti szakaszon  szikkasztóárok kialakítására 1.250.000 Ft-ot 
biztosít a hitelkeret terhére.  
Utasítja a város jegyzőjét, a VgZrt. vezérigazgatóját a 
megvalósításhoz és hatósági engedélyeztetéshez szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
  

Határidő:       folyamatos 

Felelős:          jegyző 

                      VgZrt vezérigazgatója 

 
1. számú melléklet 

 
I.      Vízjogi létesítési engedélyezés alatt lévő építési, felújítási munkák 

 
1.) Tokay 2 sz. csatorna 
 

- Médy u. és Hathy u. között 
csak kotrás (0 + 000 – 0 + 205) 

- Hathy u. – Földesi8 u. között kisszelvényű 
Árok építése, folyás fenék burkolása 
40 x 40 x 4,5 járdalappal 
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- 19 m áteresz építése, támfallal,  
útburkolat helyreállítással  
e.i.: 3.400 eFt + ÁFA 

 
2.) Rácz F. u. – Földesi u. csatorna 
 

- 0 + 265 – 0 + 415 között kisszelvényű 
Csatorna építése, földmedrű fenékbur- 
kolás nélkül 

- 10 m áteresz építése, támfallal 
e.i.:  1.100 eFt + ÁFA 

 
3.) Galgócz sori csatorna felújítása  
 

- 30 m burkolt csatorna szakasz építése 
(vb. mederelemmel) 

- meglévő rendszer feltárása, mosatása 
- meglévő aknák tisztítása, szintbe emelése 

e.i.:  1.350 eFt + ÁFA 
 
4.) Kiss Pál utca 
 

- 0 + 000 – 0 + 057 m között csatorna kotrása, 
MCS 30/50-es meder elemmel való burkolása 

 
- 10 m hosszú Ø 40-es áteresz építése, burkolat  
      helyreállítással 

e.i.:  1.100 eFt + ÁFA 
 
5.) Hamvas 2. sz. csatorna – Bordángát 3. sz. 
     csatorna felújítása 0 + 000 - 0 + 443 m között 
 

- Kisszelvényű csatorna építése (földmunka) 
- Meglévő kapubejárók bontása 

e.i.:         10  db 
- folyásfenék burkolása 350 m hosszban 

40 x 40 x 4,5 járdalapokból 
- Kapubejárók készítése (10 db)  

40 m TB 20/30/30 vb. elemből, fedlapokkal 
- Áteresz építése Ø 40-es betoncsőből 34 fm 
- Törmelék elszállítása, útalap + aszfaltburkolat  

helyreállítása, kapubejárók zúzalékkal való 
ffeltöltése 
e.i.:  4.800 eFt + ÁFA 

6.) Dankó utcai csatorna átépítése 
 

- Meglévő csatorna bontása, új zárt,  
                 Ø 400-as műa. csatorna építése 
                 80 cm hosszban 0 + 059 - 0 + 139 m 
                 szelvény között 
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- Vízelvezető folyóka építése „K”  

                 szegélyből, 80 m hosszban 
 

- 3 db tisztítóakna építése a zárt csa- 
                 tornára 
 

- Útburkolat helyreállítása max. 40 m2  
                 mennyiségben 
 

- Ideiglenes forgalomkorlátozás 
                                                                    e.i.:  5.200 eFt + ÁFA 
                                                              
7.) Pávai u. – Csónakázó tó közötti csatorna 
           -    Meglévő zárt csat. és áteresz bontása 
                törmelék elszállításával ( Szent E. u alatt) 
  

- 40 fm D= 800- as zárt csatorna, áteresz 
építése, útburkolat helyreállítással 

 
- Meglévő földmedrű csatorna kotrása 

400 m3-ig a föld elszállításával együtt 
(Siesta mögötti csat.) 
 

-    2 db tisztítóakna építése 
 

            ei.:                                          2.900 eFt + ÁFA 
 
                                                               I. összesen   e.i.:                      19.850 eFt 
                                                                      ÁFA 25 %:                            4.963 eFt 
                                                               I.    Bruttó összesen e.i.:            24.813 eFt 
 
II.     Tervvel, Vízjogi létesítési engedéllyel nem rendelkező építési,  
        felújítási munkák 
 
1.) Hamvas u. felújítása 0 + 359 – 0 + 663 m 
      között (Bordángát u. – Nádudvari u. között 
      304 m, csak az egyik oldal) 
 

- Kisszelvényű vízelvezető árok készítése 
- Fenékburkolat készítése 40 x 40 x 4,5 

beton járdalapokból (234 m hosszban) 
(Kapubejárók nem kerülnek felbontásra!) 
e.i.:  1.900 eFt + ÁFA 

 
2.) Kocsis Pál utca 
 

- Kisszelvényű vízelvezető árok készítése 
kézi erővel 130 m hosszban  
(szikkasztó jellegű) 
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- Fejlett föld felrakása, elszállítása,  
tereprendezés 
e.i.: 600 eFt + ÁFA 

 
3.) Mathiász utca 
 

- Szikkasztó jellegű vízelvezető árok készítése, 
kézi erővel, mindkét oldalon (250 m) 

- Fejtett föld felrakása, szállítása,  
      tereprendezéssel 
      e.i.:  1.100 eFt + ÁFA 

 
4.) József Attila utcai csapadékvíz elvez. csatorna  
      átépítése (Tóvendéglő bejárata – Major u. között) 
 

- 100 m Ø 500 műa. csőből készült csatorna 
építése a meglévő csatorna bontása után 

- 4 db négyzetalaprajzú víznyelő akna  
készítése víznyelő ráccsal 

- fejtett föld, bontási anyag elszállítása, útburkolat  
helyreállítása 

- Közművezetékek kiváltása, felügyelet 
e.i.:  5.580 eFt + ÁFA 

 
5.) Bárány utca 
 

- Bárány u. csapadékvizének átvezetése  
a régi 4. sz. fk. út alatt 

- 15 m 350-es acélcső átsajtolása 
- 1 db kapubejáró építése TB elemekből 
- 25 m CS-400-as áteresz építése 
- 35 fm Ø 300-as műa. csatorna ép. 
- Mederburkolás a csatlakozásoknál 
- Közművezetékek feltárása, szakfelügyelet 
- Átfúrási terv, forgalomkorlátozási terv 

készítése 
- Útburkolat helyreállítása 
- 50 m csatorna kotrása a Nyugati soron,  

kitermelt föld elszállítása 
                 e.i.:  3.300 eFt + ÁFA 
 
6.) Dózsa György utcai csatorna lefedése 
 

- 56 m  meglévő burkolt vízelvezető árok lefedése 
- Ø 400-500-as TA  cső beépítése 
- 6 db gázszerelvény szintbeemelése 
- Járda felújítás 10 m2 
- Szakfelügyelet 

e.i.:  1.350 eFt + ÁFA 
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7.) Nyugati sor végén lévő áteresz átépítése 
 

- 8,0 m 1,20 x 1,20 keretelemes műtárgy 
     áteresz építése, támfalakkal, föld 

visszatöltésével, tömörítéssel védőbetonnal 
e.i.:  626 eFt + ÁFA 

  Összesen:                             14.456 eFt 
 ÁFA     25 %:                           3.614 eFt 
 II. Bruttó összesen:           18.070 eFt 
 
III.      Egyéb elvégzendő munkák: 
 
1.) Tulipán utca eleje 

 
- 24 m Ø 200 csatorna ép. 1 db víznyelő ráccsal, 

burkolat helyreállítással 255 eFt 
 
 
2.) Tulipán utca eleje 

 
- Tulipán utca kereszteződés  

9 fm hosszú csat. 120 eFt 
 
3.) Kossuth utca eleje 

 
- Víznyelő áthelyezés – 2 db 

2 x 3,5 fm D-200-as cső beép. 
Idomokkal, burkolat helyreállítással 89 eFt 

 
4.) Radó u. 4. szám előtt 
 

- 9 fm D-200-as csatorna építése, 1 db víznyelő 
Ráccsal, burkolat helyreállítással 120 eFt 

 
5.) Postahivatal (Gönczy Pál utca) 
 

- 1 db víznyelő megszüntetése (aszfaltvágás, 
Burkolat helyreállítással) 50 eFt 

 
- 1 db víznyelő rács csere (aszfaltvágással, 

Bontással, helyreállítással) 60 eFt 
 
6.) Puskin u. Dózsa Gy. u. sarok 
 

- Ø 110 G cső kiváltása D-200-asra (10 m) bontás, 
Csatornaépítés, víznyelőrács, burkolathelyreáll.) 130 eFt 

 
7.) Víznyelőrácsok szintbe emelése  (bontással együtt) 
 

- Hősök tere                         – 2 db 
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- Hőforrás u. – Szedres u.   – 1 db 
- Kossuth u. – Parti u.          – 1 db 84 eFt 

 
8.) Víznyelők cseréje 
 

- Mátyás király sétány       – 1 db 
- Damjanich u.                   - 1 db 
- Héliker parkoló                - 1 db 126 eFt    

 
 
 
9.) Hőforrás utcai folyóka javítása 
  
           -     26 fm bontása, újraépítése                                               e.i.:  220 eFt 
 
10. ) Fehér utca – Malom sor sarok 
 

- Fordító akna készítése a két áteresz 
és a nyílt árok becsatlakozásánál,  

      támfallal                                                             e.i.:  210 eFt 
11.) Csatornakotrás az Északi legelőn 
 

- 1600 m csatorna kotrása 
- Kitermelt föld felrakása gépkocsira, 

szállítása 5 km-en belül 
- Tereprendezés 

- 1600 x 0,75 m3/fm x 400.- Ft/m3 480 eFt 
- 1200 m3 x 1.050.- Ft/m3 1.260 eFt 

 
12.) Médy István utca 
 

- 1 db 500-as átereszcső 
bontása, cseréje, új támfal építése                     e.i.: 50 eFt 
                                                                  Összesen: 3.254 eFt 
                                                                  ÁFA – 25 % 814 eFt 
 
                                                              III. Bruttó összesen :     4.068 eFt    

Ö S S Z E S Í T Ő 
 
I. Vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező ép. munka:                             24.813 eFt 
II. Vízjogi létesítési engedéllyel nem rendelkező ép. munka: 18.070 eFt 
III. Egyéb ép. felújítási munkák: 4.068 eFt 
                                             Összesen:                                                     46.951 eFt 
                                                  Tartalék (bruttó 5,1 %)     676 eFt 
                                                  Tervezésre elkülönített összeg:  5.000 eFt 
                                                  BRUTTÓ ÖSSZESEN: 52.627 eFt 
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(Előterjesztés a Fürdő utca és Gábor Áron utca összekötő 
szakaszának kiépítésére) 
 
 92/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

A, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fürdő u. és Gábor Áron utca 
közötti (mintegy 80 m) földút szakasz javított földútként kiépüljön, 
a 2010. évi költségvetésben biztosított keret terhére, bruttó 2.860 
eFt erejéig. 
 
B, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gábor Áron utca útburkolat 
javítása (kátyúzása) – a Bogrács tanya és a Szent Erzsébet utca 
közötti szakasz – a Gábor Áron utca rekonstrukciójára biztosított 
keretösszeg terhére megtörténhessen, bruttó 786 eFt erejéig.  
 
Határidő:             azonnal, legkésőbb 2010. június 30. 
Felelős:               jegyző 
                            VgZrt. vezérigazgatója 

 
(Előterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan) 
 
 93/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a 2010 évi városi költségvetésben elkülönített 5 
Mft összeg az előterjesztésnek megfelelően kerüljön 
felhasználásra utcabútorok beszerzésére vonatkozóan.  
 
Utasítja a jegyzőt és a Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatóját az 
utcabútorok beszerzéséhez és kihelyezéséhez szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: azonnal, az utcabútorok kihelyezésére 2010. június 30. 
Felelős:   jegyző 
      VgZrt vezérigazgatója 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetője bérének megállapítására) 
 
 94/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
46/2010. /III. 25./ sz. határozatával a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetői teendőinek ellátásával 2010. július 1-től,  2011. december 
31-ig Gurbán György urat  bízta meg.  
 



 17 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 61, 64 és 
87/A § figyelembevételével Gurbán György  
 - alapbérét:         161.600.-Ft-ban 
 - magasabb vezetői pótlékát      56.000.-Ft-ban   
állapítja meg. 
 
Határidő:   2010. július 1. 
Felelős:     jegyző 

 
(Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának 
módosítására) 
 
 95/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, az Egyesített 
Óvodai Intézmény alapító okiratát a következő módosításokkal: 
 
- A 2010. január 1-től érvényes okirati rész módosul: 
Kiegészítő tevékenység: 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok                                    
életminőségét javító programok, halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek óvodai fejlesztő  programjának működtetése a Liget 
Óvodában. 
 
Határidő:  2010. május 20. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés a Szabó László zug 7. szám alatti ingatlan 
bérbeadására) 
 
 96/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Szabó László zug 7. szám alatti 
2398/1 és 2398/2 hrsz-ú ingatlanokat a Mariage Kft. részére az 
alábbi feltételek mellett: 
- Bérlő a területet a Szabó László zug 3. szám alatti 
ingatlanon történő építkezés felvonulási területként használja. 
- Bérleti idő lejárta: 2010. augusztus 30. 
- Bérleti díj mértéke: 80.000,-Ft/hó 
- Bérlő június hónapra vonatkozó bérleti díjat a bérleti 
szerződés aláírásakor, ezt követően minden hó 10. napig fizeti 
meg a bérbeadó részére. 
- Bérlő a területet a környezetvédelmi és egyéb vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartása mellett 
használhatja az ingatlant. 
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- Bérlő kötelessége, hogy a bérleti idő lejáratakor az ingatlant 
az eredeti állapotban helyreállítsa. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2010. augusztus 30. 
Felelős:   jegyző 

 
 
(Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
eddigi tevékenységéről és terveiről) 
 
 97/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről készített beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2011. április 30. 
Felelős:   társulás elnöke és titkára 

 
 
(Előterjesztés vízmegtakarítási program elindítására) 
 
 98/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hitelből 400.000 Ft + ÁFA előirányzatot biztosít vízcsapokra 
alacsony áteresztő képességű adagolók felszereléséhez az 
előterjesztésben szereplő intézményeiben. A tapasztalatokról a 
2011. évi költségvetés előkészítésekor előterjesztést kér a 
szükséges további fedezet biztosíthatósága érdekében. 
 
Határidő: 2011. január 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2009. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről) 
 
 99/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő mellékelt összegzések szerint elfogadja 
az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves 
statisztikai összegzést. 
 
Határidő:  2010. május 31. 
Felelős: polgármester 
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(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
 100/2010. (V. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 
 

 

K.m.f. 
 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
Hajdúszoboszló, 2010. június 8.  
 
 
  
 Molnár Viktória leíró 

 

 


