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K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 
május 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés Dr. Gali Sándor rendőr alezredes kinevezésének 
véleményezésére) 
 
 102/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1994. 
évi XXXIV. törvény 8.§ (2) bekezdésében biztosított véleményező 
jogkörében eljárva egyetért dr. Gali Sándor r. alezredes 
Hajdúszoboszlói Városi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 
beosztásba történő kinevezésével. A testület felkéri a polgármestert, 
hogy döntéséről a megyei főkapitány urat a határozati kivonat 
megküldésével tájékoztassa.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: polgármester 

 
(Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi 
feladatok 2010. évi ellátásáról, a teendőkről) 
 
 103/2011. (V. 19.) 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 2010. 
évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2011. május 31. 
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat alapító 
okiratának módosításáról) 
 
 104/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában 
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meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Hajdúszoboszló 
Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az előterjesztés szerint.  
 
Határidő:  2011. június 27. 
Felelősök: jegyző, intézményvezető  

 
(Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 
házirendjének módosításáról) 
 
 105/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX törvény. 102. § (2)  bek. f, 
pontja  alapján jóváhagyja a Gönczy Pál  Kéttannyelvű Általános 
Iskola házirendjét az előterjesztésben szereplő módosításokkal.  

 
Határidő:  2011.  június 17. 
Felelős:  jegyző,  intézményvezető   

 
(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
szervezeti és működési szabályzatának módosításáról) 
 
 106/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztésben szereplő 
módosításokkal - jóváhagyja a Thököly Imre Kéttannyelvű 
Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát. 
 
Határidő:  2011. június 17. 

 Felelős:  jegyző, intézményvezető 
 
(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
házirendjének módosításáról) 
 
 107/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX törvény. 102. § (2) bek. f, 
pontja  alapján jóváhagyja a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános 
Iskola házirendjét az előterjesztésben szereplő módosításokkal.  
 
Határidő:  2011.  június 17. 
Felelős:  jegyző, intézményvezető 

 
(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
pedagógiai programjának módosításáról) 
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 108/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztésben szereplő 
módosításokkal - jóváhagyja a Thököly Imre Kéttannyelvű 
Általános Iskola pedagógiai programját. 
 
Határidő:  2011. június 17. 
Felelős:  jegyző, intézményvezető  

 
(Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola felújítására 
pályázat benyújtására) 
 
 109/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Bocskai István Szakképző Iskola felújításához a kiírni 
tervezett ÉAOP - 2011 - 4.1.1 konstrukcióra pályázat benyújtását, 
a szükséges költségvetési fedezetet biztosítani kívánja. Az eddigi 
előkészítő lépéseket tudomásul veszi és egyetért azok 
előterjesztés szerinti folytatásával. 
 
A költségvetési fedezet tényleges biztosításáról a pályázati kiírás 
megjelenését követően dönt, amelyhez újabb előterjesztést kér. 
 
Határidő: pályázati kiírás megjelenését követő 30. nap 
Felelős:    - jegyző 
                - intézményvezető 

 
(Előterjesztés településrendezési terv módosítására (a Bocskai 
István Szakképző Iskola kérelme) 
 
 110/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
egyetért a Bocskai István Szakképző Iskola ÉAOP-2011-4.1. 
pályázaton valórészvételével, ezért a hatályos településrendezési 
terveit módosítani kívánja oly módon, hogy az iskola területe 
Településközponti vegyes övezetbe kerüljön átsorolásra. 
 
Határidő:  2011. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, főépítész 

 
 (A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. beszámolója a 2010. 
évi gazdálkodásról, a 2011. évi tervekről) 
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 111/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. beszámolóját nem 
fogadja el.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés a helyi környezet és természet védelméről szóló 
önkormányzati rendelet módosítására) 
 
 112/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi környezet és természet védelméről szóló rendelet 
módosítását nem támogatja.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés pályázathoz szükséges Integrált Városfejlesztési 
Stratégia elkészítésére) 
 
 113/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 
szociális városrehabilitációs pályázathoz is szükséges - Integrált 
Városfejlesztési Stratégia (újra) elkészítésével a MEGAKOM 
Tanácsadó Irodát bízza meg. A szükséges, bruttó 3.750.000 Ft 
összegű fedezetet hitelből biztosítja. 
 
Határidő: megjelenő pályázati kiírás szerint 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2010. évi közbeszerzéseire 
vonatkozó éves statisztikai összegzésről) 
 
 114/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt összegzések szerint elfogadja az Önkormányzat 2010. 
évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzést. 
 
Határidő:  2011. május 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés önkormányzati utak építési és felújítási 
munkálatainak költségigényéről) 
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 115/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja a 2011. évben a városi költségvetésben 
útszőnyegezésre rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig az 
alábbi felújítási munkálatok elvégzését: 
 
- Bajcsy-Zsilinszky utca (Új utca – Szívós utca közötti 
szakasza)  
- Újvárosi utca (Hajnal utca – Malom sor közötti szakasza) 
bruttó  
- Alkotás utca (Szabadság utca – Csontos utca közötti 
szakasz)  
- Szík utca  
- Bányász utca (Járóbeteg Ellátó Centrum behajtója)  
- Daru zug (Szílfákalja 34-38-ig)  
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja a 2011. évben a városi költségvetésben 
útépítésre rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig az alábbi 
kivitelezési munkálatok elvégzését: 
 
- Rácz Farkas utca – Földesi utca  
- Százados utca  
- Fogthüy dűlő sárrázó építése  
- Bihari utca – Surányi utca átkötés 
 
III. A képviselő-testület a 2011 évi városi költségvetés 
„Beruházások” táblázat (13.sz. melléklet) útépítés keretéből bruttó 
7,6 Mft összeget átcsoportosít a „Felújítások” táblázat (14.sz. 
melléklet) útszőnyegezés keretre, a Budai Nagy Antal utca 
útszőnyegezési munkálataira. 
 
IV. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen esetlegesen 
felszabaduló összeg terhére a képviselő-testület dönt, hogy mely 
utcák tervét készítteti el. 
 
Utasítja a jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedést a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására, felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződések aláírására.  
 
Határidő: 2011. november 15. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés a Városi Bölcsőde fejlesztéshez kapcsolódó többlet 
önerő biztosításáról) 
 
 116/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Ha jövőről akarsz gondoskodni, vess magot és gondozd” – 
Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése című /ÉAOP-4.1.3/B-
2f-2010-0008/ pályázathoz kapcsolódóan a kivitelezés során 
felmerülő többletköltségekre bruttó 10.500.000,- forint 
keretösszeget biztosít hitel terhére. 
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium KEOP-2011-
4.9.0 pályázat benyújtására véglegesített tartalommal) 
 

117/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Szép Ernő Középiskolai Kollégium által tervezett 
energetikai pályázat benyújtását a KEOP-2011-4.9.0 
„Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” című kiírásra. 
Projekt címe: Szép Ernő Középiskolai Kollégium komplex 
energetikai felújítása 
Pályázat megvalósításának helyszíne: 4200 Hajdúszoboszló, 
Gönczy Pál u. 15. (Helyrajzi szám: 1555)  
A költségvetés alapján a projekt összköltsége 294.111.990 Ft az 
ehhez szükséges önerő mértéke 44.116.799 Ft. Az igényelt 
támogatás mértéke 249.995.192 Ft. 
A projektekhez szükséges önerőt saját forrásként 2011. évi és az 
azt követő évek költségvetésében hitelből biztosítja a képviselő-
testület. 
 
Határidő: folyamatos, illetve pályázati kiírás szerint  
Felelős:   Sárkányné Kertész Éva igazgató 

 
(Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról) 
 
 118/2011. (V. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

  Felelős:   - 
 
 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt 
eseményekről) 
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 119/2011. (V. 19.) 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, 2011. május 31.  
 
 
 
Molnár Viktória leíró 

 

 
 


