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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. 
július 1-jén tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola pedagógiai 
programjáról) 
 
  133/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva – az előterjesztésben 
részletezett és a mellékletben kiadott módosításokkal- jóváhagyja 
a Bocskai István Szakképző Iskola pedagógiai programját. 
 
Határidő: 2010. július 30. 
Felelős:   jegyző 

 
 (Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium pedagógiai 
programjáról) 
 
  134/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Szép Ernő 
Középiskolai Kollégium mellékletben kiadott pedagógiai 
programját. 
 
Határidő: 2010. július30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények pedagógiai, illetve 
nevelési programjáról) 
 
  135/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az 1. sz. 
mellékletben részletezett módosításokkal- jóváhagyja a Hőgyes 
Endre Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programját. 
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II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az 2. sz. 
mellékletben részletezett módosításokkal- jóváhagyja a Gönczy 
Pál Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programját. 
 
III. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az 3. sz. 
mellékletben részletezett módosításokkal- jóváhagyja a Pávai 
Vajna Ferenc Általános Iskola pedagógiai programját. 
 
IV. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az 4. sz. 
mellékletben részletezett módosításokkal- jóváhagyja az 
Egyesített Óvodai Intézmény nevelési programját. 
 
Határidő: 2010. július 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény és a Szép Ernő 
Középiskolai Kollégium Szerezeti és Működési Szabályzatáról) 
 
  136/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. 
(2) bek. f, pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja 
az Egyesített Óvodai Intézmény szervezeti és működési 
szabályzatát az előterjesztésben részletezett tartalommal. 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. 
(2) bek. f, pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja 
a Szép Ernő Középiskolai Kollégium szervezeti és működési 
szabályzatát az Előterjesztéshez mellékelt tartalommal. 
 
Határidő: 2010. július 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés eszközbeszerzésre biztosított költségvetési 
támogatás felosztására) 
 
  137/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Oktatási Bizottság és az intézményvezetők véleményének 
figyelembevételével az alábbiak szerint hagyja jóvá az oktatási-
nevelési intézmények részére a kötelező eszköz- és felszerelési 
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jegyzékben megjelölt, 2010. évi eszközbeszerzésre fordítható 
támogatás összegét:  
 
- Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 1,1 mFt  
- Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 1,1 mFt 
- Bárdos Lajos Általános Iskola   1,1 mFt 
- Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola  1,1 mFt 
- Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 0,9 mFt 
- Közgazdasági Szakközépiskola   0,3 mFt 
- Bocskai István Szakképző Iskola   0,7 mFt 
- Szép Ernő Középiskolai Kollégium  0,9 mFt 
- Zichy Géza Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
 Intézmény             0,4 mFt 
- Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 0,4 mFt 
- Egyesített Óvodai Intézmény   2    mFt 
 
A támogatási összeg forrása a 2010. évi költségvetési rendeletben 
biztosított 10 mFt.  
 
Határidő:  2010. július 30., illetve értelemszerű 
Felelős:      jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Sportegyesület NB III-as 
indulásának támogatására) 
 
  138/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Sportegyesület részére, a NB III-as labdarúgó 
bajnokságban indulás 2010. évi többletköltségeinek fedezésére 5 
millió forint rendkívüli támogatást biztosít, amelynek 
felhasználásáról az egyesületnek rendszeresen el kell számolnia. 
A támogatás forrása hitelfelvétel. 
 
Határidő:  2010. július 30. 
Felelős:      jegyző 

 
(Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 
magasabb vezetőjének megbízásáról) 
 
  139/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (2) 
bek, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18. § (8) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel arra, 
hogy a pályázati eljárás eredménytelenül zárult- pályázatot ír ki a 
Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola magasabb vezetői 
álláshelyére.  
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2011. július 31 -ig a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. § 16. 
bekezdés alapján az intézményi szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott helyettesítési rend szerint a vezető-
helyettes látja el a magasabb vezetői feladatokat. 
 
Határidő: 2010. július 30. 
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés magasabb vezetői pályázat kiírásáról a Pávai Vajna 
Általános Iskolában) 
 
  140/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (2) 
bek, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 18. § (8) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki a 
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb vezetői 
álláshelyére.  
 
2011. július 31 -ig a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. § 16. 
bekezdés alapján az intézményi szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott helyettesítési rend szerint a vezető-
helyettes látja el a magasabb vezetői feladatokat. 
 
Határidő: 2010. július 30. 
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium és szakközépiskola 
házirendjéről) 
 
  141/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX tv. 40. § . (9) bek., és a 102. 
§ (2) bek. f, pontja  alapján jóváhagyja a  Hőgyes Endre 
Gimnázium és Szakközépiskola házirendjét az Előterjesztésben 
részletezett módosítással. 
 
Határidő:  2010. július 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés belterületbe vonásról) 
 
  142/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékleteként becsatolt változási vázrajznak 
megfelelően 
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1. a 0220/14 hrsz alatti 5854 m2 területű külterületi, kivett,  
közút művelési ág alatti földrészletet 7779 hrsz alatti belterületi 
közútként, 
2. a 0220/15 hrsz alatti 1 Ha 1592 m2 területű külterületi, 
kivett,  udvar művelési ág alatti földrészletet 7780 hrsz alatti 
belterületi beépítettlen területként, 
3. a 0220/16 hrsz alatti 299 m2 területű külterületi, kivett,  árok 
művelési ág alatti földrészletet 7781 hrsz alatti belterületi árokként, 
4. a 0220/17 hrsz alatti 6416 m2 területű külterületi, kivett,  
udvar művelési ág alatti földrészletet 7782 hrsz alatti belterületi 
beépítetlen területként, 
5. a 0220/18 hrsz alatti 788 m2 területű külterületi, kivett, 
magánút művelési ág alatti földrészletet 7783 hrsz alatti belterületi 
magánútként belterületbe vonja. 
 
Határidő:  2010. szeptember 30. 
Felelős:  jegyző, főépítész 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszló-Nagyhegyes közötti kerékpárút 
megvalósításának előkészítéséhez szükséges – nem pénzügyi 
tárgyú – döntésekről) 
 
  143/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között 
építendő kerékpárút nyomvonala által érintett, jelenleg az ingatlan-
nyilvántartásban 0498/40 helyrajzi számon szereplő, a 
természetben Hajdúszoboszló Város külterületén található 
ingatlanból a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás által 
kerékpárút építése céljára megvásárolni szándékozott 84 m2 
nagyságú területen kialakítandó új, 0498/61 helyrajzi számú és 
„beruházási terület” megnevezésű ingatlan az ingatlan-
nyilvántartásban az Önkormányzatot megillető terhek 
(elidegenítési és terhelési tilalom, illetve jelzálogjog) nélkül 
kerüljön bejegyzésre, fenti terhek pedig az eladó magánszemély 
tulajdonában maradó új, 0498/62 helyrajzi számra kerüljenek 
visszajegyzésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
144/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között az ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-
0018 azonosítószámú pályázat alapján megvalósítandó 
kerékpárút vonatkozásában annak szabályozási környezetével 
kapcsolatban – a folyamatban lévő Helyi Építési Szabályzat és 
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Szabályozási Terv módosítására figyelemmel – az alábbi elvi 
döntést hozza: 
 
 „Külterületi utak korszerűsítése, bővítése, csomópont-átépítés, 
kerékpárút létesítése esetén az út szabályozási szélességének a 
meglévő jogi telekhatár, illetve a kisajátítási változási vázrajznak 
megfelelő állapot felel meg.” 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés állami, miniszteri és megyei kitüntetések 
javaslattételének szervezésére) 
 
  145/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
állami, miniszteri és megyei kitüntetések javaslattételének 
szervezésére vonatkozó előterjesztést elfogadja.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő:  folyamatos, illetve évente december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés EU Önerő Alap pályázat benyújtására) 
 
  146/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 
támogatja az EU Önerő Alap pályázat benyújtását, a 
„Hajdúszoboszló Város szennyvízcsatorna-hálózat és 
szennyvíztisztító-telep fejlesztése” című és KEOP - 1.2.0/2F-2009-
0009 azonosító számú projektre vonatkozóan.  
A benyújtható pályázat támogatói döntésének dátuma: 2009. 
december 04.  
A Támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2010. február 08.  
A kiírás szerint az igényelhető támogatás mértéke a saját erő 
50%-a, azaz 88 998 000 Ft.  
A projekt a pályázati kritériumoknak megfelel. 
 
Határidő:  2010. október 01. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés LEADER pályázatok megvalósításához szükséges 
előleg biztosítására) 
 
  147/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

A 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó 
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támogatás keretében, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
„Városi Sportház felújítása” címen és a Hajdúszoboszlói Sport 
Egyesület „A Bocskai Sporttelep öltöző épületének felújítása” 
címen támogatást nyert.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 
hozzájárul, hogy a megvalósításokhoz szükséges - az elnyert 
támogatási összegeknek megfelelő – előlegeket, az 
Önkormányzat esetén 4.999.985 Forintot, a Sport Egyesületnek 
5.000.000 Forintot, mindösszesen 9.999.985 Forintot a hitelkeret 
terhére biztosítja, mivel a pályázat utófinanszírozású. 
  
Határidő:  2010. október 01. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés az önkormányzat jelképeit szabályozó 
34/2007.(XII.13.) számú rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének   

11/2010. (VII. 01.) számú rendelete az önkormányzat jelképeit 
szabályozó 34/2007.(XII.13.) számú rendeletének 

módosításáról  
 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) 
bek. b., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar 
Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztárasságra 
utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. 
törvény  21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2007.(IV.19.) számú rendeletében véleményezési jogot  
biztosított feladatkörében eljáró Ügyrendi, Igazgatási, Jogi 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A R. 10. § (1) bekezdéseként az alábbi rendelkezés szerepel, a 
többi bekezdés számozása eggyel növekszik: 
 
(1) A város jelképei pártpolitikai célokra, valamint választási 
kampányban nem használhatók. 
 
(2)  Aki a város címerét, pecsétjét és zászlaját  
- pártpolitikai célokra, vagy választási kampányban 
felhasználja, 
- jogosulatlanul előállítja, használja vagy forgalomba hozza,  
- a címert, vagy a zászlót erkölcsi érzületet sértő módon 
megrongálja, vagy megsemmisíti szabálysértést követ el és 
30.000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

2. § 
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Ez a rendelet 2010. július 1. napjával lép hatályba. 

 
(Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi 
szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) számú rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

12/2010. (VII. 01.) számú rendelete a közterület-használat, 
közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009.(II.26.) 

számú rendeletének módosításáról 
 
 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) 
bek. b. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyar 
Köztársaság  Alkotmányának 44/A. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 11/2007.(IV.19.) számú rendeletében 
rögzített véleményezési jogi feladatkörében eljáró Ügyrendi, 
Igazgatási, Jogi Bizottság véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet 10. §-a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 
 
„Kolduló, kéregető tevékenységet – különösen a város 20. § (14) 
bekezdésében meghatározott részein – közterületen folytatni 
tilos.” 
 

2.  § 
 
A rendelet 19. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki: 
 
(9) Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható, aki a koldulásra e rendelet 10.  § (9) bekezdésében 
meghatározott tilalmat megszegi. Az elkövetővel szemben a 
közterület-felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki. 
 
(10) Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható, aki nepperként/vendégfogóként szálláshelyet 
közterületen jogosulatlanul hirdet, vagy mások részére felkínál és 
ezáltal megszegi a rendelet 10. § (5) bekezdésében előírtakat.  Az 
elkövetővel szemben a közterület-felügyelet helyszíni bírságot 
szabhat ki. 
 

3. § 
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A rendelet 20. §-a a következő (15) és (16) bekezdéssel egészül 
ki: 
 
(15) Koldulás: közterületen, vagy közterületre nyitott nyilvános 
helyen kéregetve (pénzt, vagy egyéb dolgot) gyűjtő tevékenység, 
vagy erre utaló magatartás tanúsítása (néma koldulás), mely nem 
jár együtt mások zaklatásával, házalással, továbbá nem 
gyermekkorú személy társaságában, vagy gyermekkorú személy 
rábírásával történik. 
 
(16) Vendégfogó/ nepper: jogosulatlanul – jellemzően közterületen 
– tevékenykedő, mások ingatlanát ellenértékért vendégeknek 
szálláshelyként felkínáló, ezzel illegális jövedelmet szerző 
személy. 
 

4. § 
 
Jelen rendelet 2010. július 2-én lép hatályba. 

 
(Előterjesztés a Városi Bölcsőde fejlesztéséhez kapcsolódó 
sikerdíj kifizetéséről) 
 
 148/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Ha jövődről akarsz gondoskodni, vess magot és gondozd – 
Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése” című pályázat 
kapcsán a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 
Kft. (székhely: 4024 Debrecen, Piac u. 54.) részére 2.048.571,-Ft 
+ ÁFA sikerdíjat fizet ki, mely összeget hitel terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2010. augusztus 31. 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés gyalogos-átkelőhelyek megvalósításával 
kapcsolatosan) 
 
  149/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja, a Rákóczi utca – Hőgyes utca 
kereszteződésében gyalogos-átkelőhely megvalósítását, 
amelyhez szükséges maximum bruttó 2.8 Mft összeget hitelkeret 
terhére biztosítja.  
2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja, a Luther utca – Hőgyes utca 
kereszteződésében gyalogos-átkelőhely megvalósítását (az Árpád 
utca – Arany János utca kereszteződésben található gyalogos-
átkelőhely megszüntetése mellett), amelyhez szükséges 
maximum bruttó 2.0 Mft összeget hitelkeret terhére biztosítja.  
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3.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja a Rákóczi utca – Keleti utca valamint az Ady 
E. utca – Malom sor kereszteződésében gyalogos átkelőhelyek 
kialakítását. Tudomásul veszi, hogy a beruházás 
megvalósításához építtetőként a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel 
megállapodást kell kötnie. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére a 
kivitelezéshez szükséges maximum bruttó 5 MFt összeget, 
valamint maximum bruttó 500 eFt összegű járulékos, egyéb 
(közbeszerzés) költséget a 2011. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt, a munkálatok elvégzéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felhatalmazza a polgármestert a hitel-, és vállalkozási 
szerződések, valamint a 3.) pontban érintett beruházások 
megvalósítása kapcsán – építtetői jogok gyakorlása, pénzeszköz 
átadás – a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötendő megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, megvalósításra legkésőbb 2010.12.31. 
Felelős: jegyző 
              polgármester 

      
(Előterjesztés a városi közvilágítás 2010. évi díjáról) 
 
 150/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
városi közvilágítás 2010. évre vonatkozó üzemeltetési költségét 
bruttó 116. 071. 423,-Ft összegben állapítja meg. 
A feladatellátáshoz még szükséges hiányzó forrást - bruttó 
6.971.423,-Ft,-ot - hitel felvételével javasolja biztosítani. 
 
Határidő: 2010. december 31 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2010. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról) 
 
 151/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét az alábbi számú 
közbeszerzésekkel egészíti ki: 
 

14.  
 

- közbeszerzés tárgya: Tanulói laptopok és 
számítástechnikai szoftverek beszerzése TIOP programban 
- közbeszerzés típusa: árubeszerzés 
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- tervezett eljárástípus: általános egyszerű vagy 
központosított  
- tervezett időbeli ütemezés: 2010. július 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 

15.  
 

- közbeszerzés tárgya: számítástechnikai eszközök 
beszerzése TIOP programban 
- közbeszerzés típusa: árubeszerzés 
- tervezett eljárástípus: általános egyszerű vagy 
központosított  
- tervezett időbeli ütemezés: 2010. július 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról) 
 
 152/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

  Felelős:   - 
 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről) 
 
 153/2010. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Tájékoztató adóztatott építményekről) 
 
 154/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adóztatott építményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
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Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Tájékoztató képviselő-testületi ülések közötti eseményekről) 
 
 155/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 
(Előterjesztés szennyvízcsatorna beruházáshoz készfizető 
kezesség vállalásról) 
 
 156/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat 
 

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
készfizető kezességet vállal 339.346.686 forint Víziközmű 
Társulati hitel felvételére és arra, hogy a 62 hónapos futamidő 
leteltét követően az LTP-s számlán összegyűlt megtakarításokból 
a hitelt visszafizeti. 
2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kötelezettséget vállal arra, hogy a lakosság által fizetendő 
törlesztés elmaradása esetén negyedévente, egy alkalommal a 
lakosok LTP-s számláját az elmaradás mértékéig kiegészíti, 
gondoskodik továbbá az elmaradt összegek behajtásáról. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola alapító 
okiratának módosításáról) 
 
 157/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Thököly Imre 
Kéttannyelvű Általános Iskola alapító okiratát a következő 
módosításokkal: 
 
A kiegészítő tevékenység szakfeladatai az alábbiakkal kiegészül: 
 
856000   Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 
Oktatási, nevelési módszertani tanácsadás, szakmai tervezés,       
szakértés  
856020   Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
856099   Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
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Határidő:  2010. július 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés szolgálati lakás kiutalására) 
 
 158/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44. sz. alatti szolgálati lakás bérlőjéül 
Székely Tündét jelöli ki 2010. szeptember 1. napjától 2015. 
augusztus 31. napjáig öt éves meghatározott időre.  
 
Határidő: 2010. július 15.  
Felelős:   jegyző,  
       VgZrt. vezérigazgatója  

 
(Előterjesztés turisztikai Kft-nk működéséhez tagi hozzájárulás 
biztosítására) 
 
 159/2010. (VII. 01.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.-nek az éves, 12.000.000 
Ft-os önkormányzati működési támogatás 2010. évi időarányos, 
második félévi részét 6.000.000 Ft-ot hitelből biztosítja és kéri 
annak átutalását a cégnek. 
 
Határidő: 2010. július 9. 
Felelős: jegyző 

 
 

 

K.m.f. 
 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
Hajdúszoboszló, 2010. augusztus 2. 
 
 
 
Molnár Viktória leíró 

 


