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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 
szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Sport Egyesület társasági adóból 
lehetséges finanszírozásáról) 
 

173/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a Hajdúszoboszlói Sport Egyesület (HSE) 
intézkedéseit társasági adóból történő támogatásszerzésre, 
egyetért az egyesület egy éves sportfejlesztési programjának 
határidőre történő benyújtásával. Vállalja, hogy azon, a képviselő-
testület által külön előterjesztésben eldöntendő ingatlanokat, 
amelyeken a megszerzendő támogatással beruházások történnek, 
az üzembe helyezést követő 15 évben sportcélra hasznosítja. 
Hozzájárul ahhoz, hogy ezen ingatlanokra erre az időtartamra az 
igénybevett adókedvezmény mértékéig a Magyar Állam javára 
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. és folyamatos 
Felelős:  - HSE társadalmi, illetve ügyvezető elnöke 
                       - jegyző 

 
(Előterjesztés a Kossuth Társasház (Hősök tere 3.) kérelméről) 
 

174/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
teljesítve a városközpont-rehabilitációs pályázat bíráló 
bizottságának javaslatát - kérelme alapján - a Hajdúszoboszló, 
Hősök tere 3. sz. alatti Kossuth Társasháznak az épület főtéri 
homlokzatának várhatóan kb. 10.000.000 Ft-ba kerülő 
felújításához 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
2011. évi költségvetés "Panel lakások korszerűsítésére" szolgáló 
előirányzatából. 
A társasház a támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:   jegyző 
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(Előterjesztés a Görög Katolikus Egyház kérelméről) 
 

175/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Görög Katolikus Egyházközség kérelmét támogatja és a parókia 
felújításához 500.000 Ft összegű támogatást biztosít a hitelkeret 
terhére. 
 
Határidő: 2011. szeptember 15. 
Felelős:   jegyző 
 

(Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 14/2011. (IX.08.) számú rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2011. évi költségvetéséről szóló 

4/2011.(II.24.)számú rendelet módosítására 
 

1. § 
 

A 2011. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § (1) 
bekezdése az alábbira változik:  
„A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés főösszegét 
9.435.064 eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.378.356 eFt működési célú bevétellel, 
    5.383.754 eFt működési célú kiadással 
és 
     -    5.398 eFt működési egyenleggel, 
valamint 
 
     3.643.591 eFt felhalmozási célú 
bevétellel, 
    4.051.310 eFt felhalmozási célú 
kiadással és 
     - 407.719 eFt felhalmozási 
egyenleggel,  
 
így 413.117 eFt hiánnyal állapítja meg, melynek forrása hitel.” 
 

2. § 
 

Az Ör. 12. § (1) bekezdés e, pont utolsó mondata az alábbira 
változik:  
"A 70.000 eFt 20%-a tartalék, mely 2011. szeptember 1-jét 
követően használható fel." 
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3. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2011. január 1-től a 2011. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 

 
(Beszámoló Hajdúszoboszló város 2011. évi költségvetésének 
féléves végrehajtásáról) 
 

176/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény 
vezetőjét, hogy az I. félévi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan 
járjanak el a II. félévben is. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Németországból Debrecenbe menetrend szerint 
közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási 
támogatására) 

 
177/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Reiseagentur Salamon 2012. évi Debrecenbe menetrend szerint 
közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak költségéhez 
3.200.- EUR + ÁFA-val járul hozzá. 
 
Határidő:   2012. szeptember 8. / szándéknyilatkozat / 
Felelős:     polgármester 

 
(Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

15/2011.(IX. 8.) sz. rendelete a 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

21/2008. (IX.18.) számú 
rendeletének (a továbbiakban:R ) módosítására 

  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. tv 9.§ (3) bekezdésében, 16.§ (1) bekezdésében 
és 18.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint 
a 2004. évi CXL. tv 19.§ (2) bekezdésében, illetve 74.§ (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a szociális 
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igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) 
bekezdésének b.) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) 
bekezdésében, a 37/A.§-ában, a 38. § (1), (9)-(10) bekezdésében, 
45. § és 46. §-aiban, 48. § (4) bekezdésében, valamint az 50. § (3) 
bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésének a), b), c) pontjaiban 
kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A R. 3.§ (7)  bekezdésének 2) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:  
az Egészségügyi, Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 
átruházott hatáskörben: 

a) átmeneti segélyt , kivétel: a 8. § (4) bekezdése, 

b) temetési segélyt állapít meg a 9. § (7) bekezdése szerint, 
c) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás 
megtérítése összegének, pénzegyenértékének, és a kamat 
összegének csökkentéséről, elengedéséről, és/vagy részletekben 
történő megfizetéséről, 
 d) köztemetés visszafizetéséről a 11. § (3) bekezdése alapján 
dönt; 

2. § 
   

Temetési segély 
 
A R. 9.§.(9) helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Temetési segély az eltemettetés hónapját követő harmadik hónap 
utolsó napját követően nem állapítható meg. 
 

3.§ 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások 
 

Lakásfenntartási támogatás 
 

A R. 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) Az önkormányzat: 
a) a  normatív lakásfenntartási támogatást az Szt. 38. § (1)-(8) 
bekezdése alapján, 
b) a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként 
helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatást, 
c) e rendeletben szabályozott feltételekkel önálló helyi 
lakásfenntartási támogatást nyújt. 
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(2) A normatív lakásfenntartási támogatás mellett a döntéshozó 
- kiegészítésként - havi rendszeres támogatást állapít meg, 
melynek összege a normatív lakásfenntartási támogatás és a helyi 
kiegészítő lakásfenntartási támogatás összegének a különbözete.  
E paragrafus (1) bekezdésében nyújtott támogatásokat 1 évre kell 
megállapítani.  
 
(3)  Helyi - kiegészítő és önálló - lakásfenntartási támogatás 
állapítható meg tulajdonosnak, bérlőnek, albérlőnek, 
haszonélvezőnek és szívességi lakáshasználónak ha  a 
háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 300%-át és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti vagyonnak külön-külön számított forgalmi értéke és 
együttes forgalmi értéke sem haladja meg a 1.500.000.-Ft. 
 
(4)    Támogatás állapítható meg komfort nélküli (ide értendő a 
lakás céljára használt külterületi ingatlan is) komfortos, 
félkomfortos, összkomfortos lakásban lakó szociálisan rászorult 
kérelmező részére, a fentiekben felsorolt feltételek fennállása 
esetén. 
 
(5)     A támogatás megállapításakor a helyileg elfogadott 
lakásnagyságot kell figyelembe venni, azonban a kérelmező és 
családja ettől kisebb nagyságú lakásban él, a számítás alapja a 
tényleges lakásnagyság. 
 
(6)    A helyben elfogadott lakásnagyságot és az egy m2–re jutó 
elismert havi költség összegét –  figyelembe véve Hajdúszoboszló 
városban jellemző költségeket - a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(7)   A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege:  
 
a) helyi kiegészítő támogatás esetén az Szt. 38. § (6) 
bekezdés a), b) pontjai és a (7) bekezdése alapján kell 
kiszámítani, úgy, hogy a normatív és a helyi kiegészítő 
támogatásnak együttes összege minimum 3.500.-Ft, valamint a 
maximum összege nem haladhatja meg a 8.500 Ft-ot. A 
támogatás összegét 100 Ft-ra kerekítve kell meghatározni,    
 
b) a helyi önálló támogatás esetén a jogosultak részére havi 
3.500.-Ft támogatást kell megállapítani. 
 
(8)   A természetben megállapított támogatás összegét a 
támogatottnak a szolgáltatást nyújtó cég számlájára - a kérelmező 
azonosító adatai és a részére megállapított támogatási összeg 
megjelölésével - közvetlenül utalja át , évente kétszer a Pénzügyi 
Iroda. Az albérleti díjra adott támogatás a kérelmező részére a 
pénztárban készpénzben, havonta kifizethető. 
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(9)  Az önkormányzat az alábbiakban felsorolt költségekhez 1-2, 
szükség szerint 3 költségfajtához nyújt támogatást:  
- önkormányzati bérlakás lakbére,  
- szemétszállítási díj (120 literes kuka igénybevétele esetén a 
díj 20-50%-a), 
- víz- és csatornahasználati díj, 
- távhőszolgáltatás díja, 
- gázfogyasztás költsége, 
- albérleti díj, 
- villamos energia díja, 
- egyéb költség (pl.: közös költség), 
- szén-, fa-, olajtüzelés költsége. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

4. § 
 
 (1) E rendelet 2011.szeptember 01.-én lép hatályba azzal, 
hogy rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően beérkező 
kérelmekre kell alkalmazni. 
 
 (2)     E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg : 
 
       a)  a R. 1.számú melléklet 3.pontjának b) alpontja  helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
            - azon közüzemi szálák másolata amelyre a támogatást 
kéri, 
 
       b) a R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú 
melléklete lép.  
 

2. sz. melléklet 

 

A HELYI KIEGÉSZÍTŐ ÉS ÖNÁLLÓ LAKÁSFENNTARTÁSI 
TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FŐBB 

MUTATÓSZÁMOK 
 
Helyben elfogadott lakásnagyság:  
 
TÖMBLAKÁS 
A lakásban élők száma:  
 
1 fő          2 fő          3 fő          4 fő          5 fő          6 fő 
 
Elfogadható lakásterület /m2/:   
 
 45       55             65             75            85             95 
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CSALÁDI HÁZ 
A lakásban élők száma:  
 
1 fő          2 fő          3 fő          4 fő          5 fő          6 fő 
 
Elfogadható lakásterület /m2/:   
 
 65       75             85            95            105           115  
 
 
Abban az esetben, ha 6 személynél több lakik a háztartásban 
az elfogadott lakásnagyság – mindkét lakástípus 
vonatkozásában - minden további személy után 10-10 m2 –el 
növekszik.  
 
Az önálló helyi lakásfenntartási támogatás összege nem lehet 
kevesebb havi 3.500 Ft-nál.  
 
 
A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás összegének 
megállapításánál az 1 m2-re jutó elismert havi költség: 500 Ft. 

 
 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. –nek a 
Hajdúszoboszlói VG Zrt-be történő beolvadásához szükséges 
döntések meghozatalára) 
 

178/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi 
jogainak gyakorlója 2011. július 31-i fordulónapra elkészített 
közbenső mérleget 685.505 eFt főösszeggeI, 44.756 eFt adózás 
előtti és 39.470 eFt adózás utáni eredménnyel elfogadja. Az 
adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. A 2011. július 31-i 
fordulónapra elkészített mérlegre vonatkozó kiegészítő mellékletet 
elfogadja.  
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  
 

179/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi 
jogainak gyakorlója a Szücs Pál könyvvizsgáló által készített 
"Független Könyvvizsgálói Jelentést" elfogadja.  
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Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  
 
180/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. tulajdonosi jogainak 
gyakorlója a 2011. július 31-i fordulónapra elkészített közbenső 
mérlegét 566.809 eFt főösszeggel, 55.289 eFt adózás előtti és 
49.739 eFt adózás utáni eredménnyel elfogadja. Az adózott 
eredményt eredménytartalékba helyezi. A 2011. július 31-i 
fordulónapra elkészített mérlegre vonatkozó kiegészítő mellékletét 
elfogadja.  
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  
 
181/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. tulajdonosi jogainak 
gyakorlója a Bartha Katalin könnyvizsgáló által készített 
"Független Könyvvizsgálói Jelentést" elfogadja.  
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  
 
182/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi 
jogainak gyakorlója a 2011. július 31-i fordulónapra elkészített 
vagyonmérleg tervezetet 685.505 eFt eszközök és 685.505 eFt 
források főösszeggel elfogadja.  
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  
 
183/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. tulajdonosi jogainak 
gyakorlója a 20 II. július 31-i fordulónapra elkészített 
vagyonmérleg tervezetet 566.809 eFt eszközök és 566.809 eFt 
források főösszeggel elfogadja.  
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  
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184/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint az átalakulás után létrejövő jogutód Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a jogutód 
vagyonmérleg tervezetét 1.252.314 eFt eszközök és 1.252.314 
eFt források főösszeggel elfogadja. 
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  
 
185/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi 
jogainak gyakorlója a 2011. július 31-i fordulónapra elkészített 
vagyonleltár tervezetét 685.504.648.-Ft eszközök és 
685.504.648.- Ft források főösszeggel elfogadja.  
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  
 
186/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. tulajdonosi jogainak 
gyakorlója a 2011. július 31-i fordulónapra elkészített vagyonleltár 
tervezetet 566.808.956.- Ft eszközök és 566.808.956.- Ft források 
főösszeggel elfogadja.  
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  
 
187/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint az átalakulás után létrejövő jogutód Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a jogutód 
vagyonleltár tervezetét 1.252.313.604.-Ft eszközök és 
1.252.313.604.- Ft források főösszeggel elfogadja.  
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  
 
188/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok tulajdonosi 
jogainak gyakorlója a gazdasági társaságok .,Átalakulási 
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Vagyonmérleg Tervezetéről" Derzsényi Sándorné könyvvizsgáló 
állal készített könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  
 
189/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok tulajdonosi 
jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.-nek a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-be történő beolvadására 
vonatkozó "Beolvadási Szerződéstervezetet" elfogadja.  
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  
 
190/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok tulajdonosi 
jogainak gyakorlója az Egyesülési Szerződés Tervezetet 
elfogadja.  
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  
 
191/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok tulajdonosi 
jogainak gyakorlója a jogutód gazdasági társaság alapító 
okiratának módosítását elfogadja.  
 
Határidő: 2011. december 31.  
Felelős:   cégvezetők  

 
(Előterjesztés a 5396 hrsz-ú ingatlanértékesítéséről)  
 

192/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem járul hozzá az 5396 HRSZ.-ú önkormányzati ingatlan 
értékesítéséhez Tankovszki András 4200 Hajdúszoboszló, 
Semmelweis utca 64. szám alatti lakos részére.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
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(Előterjesztés Karika Gábor kérelméről) 
 

193/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a 3927/169 HRSZ.-ú önkormányzati közterületi ingatlan 
bérbe adásához Karika Gábor Lehár Ferenc utcai lakos részére, 
30.000.-Ft éves bérleti díjon, 30 napos felmondási határidővel. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2011. október 01. 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés a Nirmalan Kft. kérelméről) 
 

194/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem járul hozzá, hogy a 0554 HRSZ.-ú önkormányzati ingatlanhoz 
tartozó iroda és oktató épületében jelenleg is működő Air 
Cafe&Pub vendéglátó egységen belül a NIRMALAN Kft, 1 éves 
próbaidővel, 30 napos felmondási határidővel, 1 egységre 
vonatkozó II. kategóriájú játéktermet létesítsen.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés üzleti célú molinó kihelyezésével kapcsolatosan) 
 

195/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a jegyzőt - tekintettel a közúti közlekedésről szóló 1988. 
évi I. törvény ide vonatkozó módosítására is - a közterületi 
reklámhordozókra megkötött hatósági szerződések 
felülvizsgálatához szükséges beszámoló, illetve azzal  egyidejűleg 
a többször módosított közterület-használat, közterület-hasznosítás 
helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) önkormányzati rendelet 
szükség szerinti módosításának előkészítésére. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg az üzleti célú, 
kulturális vagy sport rendezvények molinón történő hirdetésének 
lehetőségét, valamint az átépülő Kovács Máté Művelődési 
Központ és Könyvtár épületének homlokzatán mozgógép 
vetítésére is alkalmas LED fal telepítésének feltételeit.  
 
Az önkormányzati rendelet tervezete tartalmazza az alábbi 
szabályozási javaslatokat jogszabályi formában: 



12 

 

 
- molinót csak meghatározott helyen, esztétikusan, hivatalos 
engedéllyel lehessen kihelyezni;  
- ezeken csak események, rendezvények hirdethetők, cégek üzleti 
tevékenysége nem;  
- jelképes díjra tegyen javaslatot a hivatal ezen hirdetési módra 
vonatkozóan.  
 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
fejlesztésére kiírt pályázati lehetőségről) 
 

196/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata támogatja pályázat 
benyújtását az Észak-alföldi Operatív Programok keretében 
önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztésére kiírt 
pályázati felhívásra (kódszám: ÉAOP-3.1.2/A-11) támogatás 
elnyerésére. 
Az alábbi utcák vonatkozásában javasolja az előkészítési munkák 
megkezdését: 
- Hőforrás utca teljes szakasza 
- Kossuth utca teljes szakasza 
- Luther - Hőgyes utca (Luther utca és Kossuth utca közé eső 
szakasza) 
 
A pályázat előkészítésére bruttó 15 Mft keretösszeget biztosít az 
alábbi költségvetési kereteken felszabaduló pénzmaradványokból, 
melyeket a városi költségvetésben „ÉAOP belterületi utak 
felújítása pályázat” megnevezéssel és bruttó 27 Mft összeggel egy 
soron von össze: 
 
- Gábor Áron utca rekonstrukció keretből 11.900,-eFt 
- útszőnyegezés keretből 1.800,-eFt 
- útépítés keretből 12.900,-eFt 
- gyalogátkelőhely telepítése keretből 400,-eFt  
 
A megállapított keretösszeg az alábbi munkálatok elvégzésére 
nyújt fedezetet az előterjesztés szerint: 
- projektterv és pályázatkészítés 
- engedélyes műszaki tervdokumentációk elkészítése 
- engedélyezési, eljárási díj költségek 
 
Az útburkolatok szükség szerinti felújításán, átépítésén túl az 
alábbi elemek beépítését javasolja a tervekben szerepeltetni: 
- csapadékvíz elvezetésének megoldása a teljes érintett 
szakaszon;  
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- közvilágítási hálózat szükség szerinti átépítése 
- csatlakozó csomópontok és azok járdakapcsolatainak 
szükség szerinti átépítése, tekintettel az akadálymentes 
közlekedésre; 
- szabályos parkolóhelyek kialakítása, különös tekintettel a 
Hőforrás utca elejére; 
- meglévő buszöblök, peronok felújítása, lehetőség 
függvényében esőbeállók kiépítése;  
- csúszásgátló burkolat létesítése legalább 1 db meglévő 
gyalogátkelőhely vagy veszélyes útkanyarulat előtt, baleseti 
gócpont helyszínén 
 
Utasítja a jegyzőt, az előkészítési munkálatok mielőbbi 
megkezdéséhez szükséges intézkedések megtételére, 
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződések 
megkötésére.   
 
Az elkészült engedélyes tervdokumentációk és tervezői 
költségvetések ismeretében a képviselő-testület a későbbiekben 
dönt a pályázat konkrét műszaki tartalmáról. 
 
A 100. sz. Budapest-Záhony vasútvonal Hajdúszoboszló területét 
érintő vasúti átjárók forgalombiztonsági felülvizsgálata során a 
Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 
által kiadott HA/ÚT/NS/B/457/5/2011. sz. határozat - kötelezés - 
alapján az Ádám dűlő  Kötelesi út vasutat keresztező 
útburkolatának – a vasúti átjárótól mindkét irányban 150-150 m 
hosszon -  kátyúzására és részleges felújítására bruttó 2 Mft 
összeget biztosít a képviselő-testület az „ÉAOP belterületi utak 
felújítása pályázat” városi költségvetési keretből. 
 
Határidő:  műszaki tartalom meghatározására 2011. december 31. 
                 pályázat benyújtására 2012.január 31. 
Felelős:    polgármester 
                 jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról) 
 

197/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az alábbi 18. számú 
közbeszerzéssel egészíti ki: 
 
- közbeszerzés tárgya: Városi Bölcsőde felújításához 
kapcsolódó eszközbeszerzés (ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008) 
- közbeszerzés típusa: árubeszerzés 
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- tervezett eljárásrend, eljárástípus: általános egyszerű, 3 
ajánlattevős 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2011. 
szeptember 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2011. december 31. 
Felelős: polgármester 
 

(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről) 
 

198/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat 

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

 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 

199/2011. (IX. 8.) 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. szeptember 26.  
 
 
 
Molnár Viktória leíró 

 
 


