
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: 22988-1/2011.   
 

K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 
október 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról) 
 
 203/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a 0554 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa nem járul hozzá, hogy a 
tulajdonában lévő ingatlanon Borbély Zsolt, Katona Imre és 
Márton Attila egy három egységből álló 38 x 10,5 m befoglaló 
méretű hangárt építsen. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
 
(Beszámoló a város közoktatásának helyzetéről, fejlesztésének 
feladatairól) 
 
 204/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város közoktatásának helyzetéről, fejlesztésének feladatairól szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetőjének megbízásáról) 
 
 205/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének 
megbízásáról szóló előterjesztést leveszi napirendről, azt a 
következő testületi ülésen fogja tárgyalni.  

 
Határidő: - 
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Felelős:   - 
 

(Előterjesztés létszámcsökkentési pályázat benyújtásához) 
 
 206/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján a 31/2011. (II. 24.) Képviselő-
testületi határozatot a következő pontokkal egészíti ki:  
 
 Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 2011. év, nyitó 
létszámadata 52 fő mely tartalmazza a pedagógus engedélyezett 
létszámot, 34,5 főt a gazdasági- ügyviteli engedélyezett 
álláshelyeket  3, valamint a technikai dolgozók engedélyezett 14,5  
fő létszámát. A 31/2011. (II. 24.) képviselő-testületi határozat 
értelmében a pedagógus álláshelyet csökkentette 2 álláshellyel a 
gazdasági-ügyviteli valamint a technikai engedélyezett 
álláshelyeket változatlanul hagyta így az intézmény összes 
engedélyezett álláshelyeinek száma 50 főre csökkent.   
 Az önkormányzat intézményeinek összes létszámkeretén 
belül a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 2 álláshely 
csökkenése, valamint a 34/2011. (II. 24.) képviselő-testületi 
határozatában a Pedagógia Szakszolgálatnak engedélyezett 1,5 
álláshely növekedése a város  összesen létszámkerete 888,5 főről 
888 főre módosul. 
 
 A képviselő-testület megállapítja, hogy a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen további foglalkoztatásra 
az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres 
álláshelyen, az előreláthatólag megüresedő álláshelyen nincs 
lehetőség, illetve nem tervezi az intézményekben az érintettek 
munkaköréhez illeszkedő új álláshelyek jóváhagyását.  
 
 A képviselő-testület 5 évig a megszüntetett álláshelyet nem 
állítja vissza az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján, csak akkor, 
ha jogszabályi változás történik.  
 
Utasítja a jegyzőt a költségvetési rendelet fentiekkel való 
kiegészítésre. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős:    jegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 16/2011.(X.20.) számú rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2011. évi költségvetéséről szóló 

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

1. § 
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A 2011. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § (12.) 
bekezdése az önkormányzat összes létszámkeretét 888 főben 
állapítja meg.  
 

2. § 
 

E rendelet 2011. szeptember 1-től lép hatályba. 
 
 
(Előterjesztés az informatikai eszközök fejlesztésére elkülönített 
alap felosztására) 
 
 207/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
az intézményi tanulói létszámot figyelembe véve - az alábbiak 
szerint osztja fel az oktatási-nevelési intézmények között a 
szakmai informatikai eszközök fejlesztésére fordítható összeget 
2011. január 1-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan. 
 
- Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 800.000.-Ft  
- Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 840.000.-Ft 
- Bárdos Lajos Általános Iskola             710.000.-Ft 
- Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola  580.000.-Ft 
- Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola  
                1.040.000.-Ft 
- Közgazdasági Szakközépiskola              490.000.-Ft 
- Bocskai István Szakképző Iskola    540.000.-Ft 
                5.000.000.-Ft 
 
A támogatási összeg forrása  a 2011. évi költségvetési 
rendeletben biztosított 5 mFt.  
 
Határidő:  2011.  november 15. 
Felelős:     jegyző, intézményvezető 

 
 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között épülő 
kerékpárút kivitelezése kapcsán felmerülő nem elszámolható 
költségekről) 
 

208/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között épülő 
kerékpárúthoz kapcsolódóan felmerült költségeket és az indokolt 
kiegészítő munkák elvégzését, melynek finanszírozására 
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4.324.634 Ft keretösszeg biztosítását javasolja - a költségek 
lehetséges csökkentése mellett - hitel terhére.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
 
(Előterjesztés Hegedűs Lajos kérelméről) 
 

209/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a 75/2 és 76/2 HRSZ.-ú önkormányzati, 
kivett beépítetlen ingatlanokat Hegedűs Lajos Ady Endre utcai 
lakosnak, minimum 780.000.-Ft áron megvásárlásra felajánlja. A 
780.000.- Ft bevételi összeget a Méltányossági Kisajátítási 
Táblázatban szereplő ingatlanok kisajátítására fordíthatja a 
Pénzügyi, Gazdasági Iroda Vagyoncsoportja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2011. október 24. 
Felelős:    jegyző 

 
(Beszámoló a város turizmusának helyzetéről, fejlesztésének 
tennivalóiról) 
 
 210/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a város turizmusának helyzetéről, fejlesztésének 
tennivalóiról szóló beszámolót. A benne megjelölt feladatokkal 
egyetért, azok megvalósítását szükségesnek tartja. A feladatok 
teljesítéséről jelentést kér. 
 
Határidő: folyamatos és 2014. december 31. 
Felelős:  jegyző, 
               TDM ügyvezetője 
 

(Előterjesztés a tervezett kínai szakmai útról) 
 
 211/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
149/2011. (VII. 7.) számú határozatának a Kínába utazás 
idõpontjára vonatkozó részét "2011. év végére" módosítja, az 
utazó szakmai delegáció összetételére vonatkozó részét pedig az 
alábbiak szerint változtatja meg:  
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- 2 fő utazhat az önkormányzat képviseletében, míg a delegáció 
további tagjai szakemberek (vállalkozók, turisztikai vezetõk) 
legyenek, akik a reájuk eső költségeket viselik.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2011. december 31.  
Felelős: polgármester, jegyző  

 
(Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatról) 
 
 212/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2012. évi fordulójáról kapott tájékoztatást elfogadja és a 2013. évi 
fordulóhoz való csatlakozást nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés az Aqua Koncentrátum Kft. kérelméről) 
 
 213/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Aqua Koncentrátum Kft. kérelmét nem támogatja.  

 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés a 2011. évben tervezett fásításról) 
 
 214/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2011. évben az alábbi fásítási munkálatok elvégzését támogatja 
az előterjesztés szerint: 
 
Földlabdás sorfa telepítése, karózva, dréncsövezve, 2 éves 
utógondozással, garancia nélkül, összesen 336 db az 
előterjesztésben felsorolt fatípusokkal, az 1.sz. mellékletben 
felsorolt helyszíneken. 
 
A fák beszerzésével és telepítésével a Városgazdálkodási Zrt-t 
bízza meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges vállalkozói szerződés 
aláírására.  
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Határidő:  2011. november 30. 
Felelős:    jegyző 
                VgZrt. vezérigazgató 

 
(Előterjesztés a Kormányhivatal alpolgármester hiányára 
vonatkozó törvényességi észrevételéről) 
 
 215/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztéssel egyetért. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson 
további egyeztetéseket a leendő alpolgármester személyéről és 
kellő támogatottság esetén tegyen javaslatot megválasztására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   polgármester 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról) 
 
 216/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az alábbi 19. számú 
közbeszerzéssel egészíti ki: 
 
- közbeszerzés tárgya: útfelújításokra (Hőforrás u., Kossuth 
u., Luther u. - Hőgyes u.) vonatkozóan engedélyes tervek 
elkészítése 
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: általános egyszerű, 3 
ajánlattevős 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2011. október 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2011. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről) 
 
 217/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
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(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
 218/2011. (X. 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, 2011. november 7.  
 
 
 
Molnár Viktória leíró 

 


