
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 3217-1/2014. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 

18/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 27-i 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Napirend: 
 
1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés 2013. évi 

bevételeiről és ráfordításairól. 
Előadó: főmérnök 

 
2. Előterjesztés a Luther utca 47. szám alatti ingatlan értékesítéséről és a 

bevétel felhasználásáról. 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
3. Javaslat Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetésének megállapítására. 
 Előadó: polgármester 
 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2014-2020 évekre szóló gazdaságfejlesztési 

programjának elfogadására. 
Előadó: jegyző 

 
5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői 

megbízásra kiírt pályázat elbírálására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
6. Előterjesztés intézményi tanács megalakítására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Javaslat a művelődési ház nagytermének kiegészítő pályázati beruházására. 
  Előadó: jegyző 
 
8. Előterjesztés Bihari utcai 129/2 és 129/8 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
9. Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásának (újra) kérelmezésére. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
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10. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. 
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 
11. Előterjesztés helyi gyermekvédelmi rendelet módosítására (babaköszöntő 

csomag, bölcsőde térítési díjairól). 
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 
12. Előterjesztés az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatások” pályázati lehetőséggel kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 

 
13. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 

Előadó: polgármester 
 
14. Előterjesztés adósságkonszolidációval kapcsolatban. 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
15. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről. 
  Előadó: polgármester 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
ZÁRT ÜLÉSEN: 

 
1. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására (zárt ülési 

anyag). 
 Előadó: jegyző 

 
(Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés 2013. évi bevételeiről 
és ráfordításairól.) 
 

19/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság Hajdúszoboszló város területén 2013. évben 
végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás feladatellátásra vonatkozó bevételeit 
és ráfordításait tartalmazó elszámolását tudomásul veszi. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős:  polgármester 

 
(Előterjesztés a Luther utca 47. szám alatti ingatlan értékesítéséről és a bevétel 
felhasználásáról.) 
 

20/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Hajdúszoboszló, Luther u. 47. szám alatti 5853 hrsz-ú ingatlannak Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő ½-ed tulajdoni hányad 21.705.000,- Ft + 
ÁFA eladási áron történő értékesítéséhez a Gajdos-Ker Kft. részére. 
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Az önkormányzat az ingatlan értékesítéséből befolyó bevételt a Szép Ernő utcán 
található két, a TIGÁZ Zrt. tulajdonában lévő (3504/2 hrsz. és 3504/4 hrsz.) 
teniszpálya megvásárlására kívánja felhasználni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés az önkormányzat 2014-2020 évekre szóló gazdaságfejlesztési 
programjának elfogadására.) 
 

21/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2014-2020. évekre szóló gazdaságfejlesztési programját az előterjesztés szerint 
elfogadja és egyetért 2014. április 30-ig internetes szakmai-lakossági vitára 
bocsátásával. (Ennek eredményéről tájékoztatást kér.) 
 
Határidő: 2014. március 1., és folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízásra 
kiírt pályázat elbírálására.) 
 

22/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Komócsin Gergő, 
illetve Tiliczky Katalin megbízását - a Hajdúszoboszlói Városi Televízió (4200 
Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7. sz.) magasabb vezetői beosztásának ellátására - nem 
támogatja. 
 
Határidő: 2014. április 1. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés intézményi tanács megalakítására.) 
 

23/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 73. §-ában 
meghatározottak figyelembevételével 

 a Bárdos Lajos Általános Iskola intézményi tanácsába Örvendi Lászlót, 

 a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola intézményi tanácsába Kanizsay 
György Bélát, 

 a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményi tanácsába Dr. 
Rácz Tibornét, 

 a Bocskai István Szakképző Iskola intézményi tanácsába Harsányi Istvánt 
delegálja. 

 
A képviselő-testület 

 a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményi 
tanácsába Nagy Bálint, 
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 a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola intézményi tanácsába Tóth 
Attila, 

 a Közgazdasági Szakközépiskola intézményi tanácsába Kocsis Róbert, 

 a Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába Jónás 
Kálmán, 

 a Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon intézményi tanácsába Dr. Papp Jenő 

delegálását nem támogatja. 
 
A képviselő-testület felkéri a humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettest a 
szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a polgármestert az 
intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2014. február 27., illetve értelemszerűen  
Felelős:  jegyző 
 

(Javaslat a művelődési ház nagytermének kiegészítő pályázati beruházására.) 
 

24/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a művelődési 
ház nagytermében - pályázati támogatásból - kb. nettó 60 millió forint költségű 
légtechnikai beruházás elvégzésével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Bihari utcai 129/2 és 129/8 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről.) 
 

25/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Hajdúszoboszló, Bihari utcán található 129/2 és 129/8 hrsz-ú ingatlanok 52.000,- Ft 
és 150.000,- Ft eladási áron történő értékesítéséhez Starzynszki János Bihari utca 
20. szám alatti lakos részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásának (újra) kérelmezésére.) 
 

26/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében) 
Hajdúszoboszló, Herman Ottó utca 3266/1 helyrajzi számon felvett, üdülőépület 
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és udvar megnevezésű, 10 ha 0144 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 15 .) pontjában / pontjaiban 
meghatározott településüzemeltetés: helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, valamint sport, ifjúsági ügyek, továbbá turizmussal kapcsolatos 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közterület (az 
ingatlan ezen része jelenleg is közterületként funkcionál), valamint ifjúsági tábor - 
üdülőházak célra kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Herman Ottó utca, 3266/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Herman Ottó utca, 3266/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
27/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, Tessedik utca 3264 
helyrajzi számon felvett, polgárvédelmi bázis megnevezésű, 5 ha 1007 m2 
területű ingatlan 29500/51007 tulajdoni hányadának ( az ingatlannak a helyi 
építési szabályzat által közterületként kiszabályozott ingatlanrésztől északra, a 
Böszörményi út felé eső területe, a romváros-rész) ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 15.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott településüzemeltetés: helyi közutak és tartozékainak kialakítása 
és fenntartása, valamint sport, ifjúsági ügyek  feladatainak ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni és közterület, valamint sport-szabadidős centrum célra 
kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Tessedik utca, 3264 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
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adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Tessedik utca, 3264 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
28/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében) 
Hajdúszoboszló, Böszörményi utca 0556 helyrajzi számon felvett, legelő 
megnevezésű, 12 ha 6403 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 15 .) pontjában / pontjaiban 
meghatározott kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, valamint sport, ifjúsági ügyek  feladatainak ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni és szabadidőpark, valamint sportpálya kialakítása célra 
kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan 
(örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt áll, és 
az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez 
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Böszörményi utca, 0556 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Böszörményi utca, 0556 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
29/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében) 
Hajdúszoboszló, Böszörményi utca 0586/4 helyrajzi számon felvett, legelő, 
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szántó megnevezésű, 17 ha 8496 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 15 .) pontjában / pontjaiban 
meghatározott kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, valamint sport, ifjúsági ügyek  feladatainak ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni és szabadidőpark, valamint sportpálya kialakítása célra 
kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan 
(örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt áll, és 
az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez 
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Böszörményi utca, 0586/4  hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Böszörményi utca, 0586/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
30/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében) 
Hajdúszoboszló, Tessedik utca 0640/3 helyrajzi számon felvett, legelő, szántó 
megnevezésű, 24 ha 5300 m2 területű ingatlan 70000/245300 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 2. .) pontjában / pontjaiban 
meghatározott településfejlesztés, településrendezés, valamint  
településüzemeltetés: a helyi közutak és tartozékainak kialakítsa és fenntartása  
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi közút, valamint 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása, fenntartása, továbbá helyi 
környezet-és természetvédelem célra kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Tessedik utca, 0640/3  hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
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6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Tessedik utca, 0640/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
31/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében) 
Hajdúszoboszló, külterület 0443 helyrajzi számon felvett, saját használatú út 
megnevezésű, 1 ha 2793 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott településüzemeltetés: helyi közutak és tartozékainak kialakítása 
és fenntartása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 
külterületi út (az ingatlan jelenleg is külterületi útként funkcionál) célra kívánja 
felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
külterület 0443 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
külterület 0443 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
32/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ 
vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 4948 helyrajzi számon 
felvett, beépítetlen terület megnevezésű, 8073 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 7., 13. és 15.) pontjában / 
pontjaiban meghatározott közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
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fenntartása, kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, valamint sport, ifjúsági ügyek, továbbá gazdaságszervezéssel és 
turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni 
és  közösségi sport-szabadidős létesítmény, szolgáltató központ célra kívánja 
felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Hőforrás utca 4948 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Hőforrás utca 4948 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
33/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ 
vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 4949 helyrajzi számon 
felvett, beépítetlen terület megnevezésű, 483 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.,  7. 13. és 15.) pontjában / 
pontjaiban meghatározott közparkok és egyéb közterületek kialakítása, 
fenntartása, kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos, valamint sport, 
ifjúsági ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és  
közösségi sport-szabadidős létesítmény, szolgáltató központ célra kívánja 
felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Hőforrás utca 4949 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Hőforrás utca 4949 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást aláírja. 
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Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
34/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt tulajdonában (és vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, 
7622/20 helyrajzi számon felvett, út megnevezésű, 4080 m2 területű ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közpark 
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása feladatainak 
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi közútként, közparkként és 
gépjárművek parkolásának biztosítása (jelenleg is ilyen funkciókkal üzemel) célra 
kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/20 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/20 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
35/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt tulajdonában (és vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, 
7622/22 helyrajzi számon felvett, út megnevezésű, 2368 m2 területű ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 13.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása, valamint gazdaságszervezéssel 
kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi 
közútként és gépjárművek parkolásának, ipari terület biztosítása  célra kívánja 
felhasználni. 
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3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/22 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/22 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
36/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt tulajdonában (és vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, 
7622/24 helyrajzi számon felvett, telephely megnevezésű, 1 ha 2342 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 13.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása, valamint gazdaságszervezéssel 
kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi 
közútként és gépjárművek parkolásának, ipari terület biztosítása célra kívánja 
felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/24 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/24 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
37/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
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vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt tulajdonában (és vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, 
7622/25 helyrajzi számon felvett, iparvasút megnevezésű, 1 ha 2048 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 11. és 13.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása, vízgazdálkodási, valamint 
gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és helyi közútként,  gépjárművek parkolásának, felszíni 
vízelvezetés (jelenleg is felszíni nyílt vízelvezető árok üzemel a területen), ipari 
terület biztosítása célra kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/25 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/25 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
38/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ 
vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12. szám 6089 helyrajzi 
számon felvett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1036 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása feladatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és múzeum (Több évtizede múzeumként üzemel az épület.) 
célra kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Bocskai utca 12. szám 6089 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
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adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Bocskai utca 12. szám 6089 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
39/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, 11 ha 5055 m2 
területre bejegyezve a Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet használati 
joga) Hajdúszoboszló, külterület 0637/1 helyrajzi számon felvett, szántó, rét 
községi mintatér, erdő, parkoló megnevezésű, 18 ha 7935 m2 területű ingatlan 
115055/187935 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12, 13.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott helyi közfoglalkoztatás, gazdaságszervezéssel kapcsolatos 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és kertészeti, 
növénytermesztési célra (Már több évtizede a Mezőgazdasági Szakmunkásképző 
intézet használja a területet.) kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
külterület, 0637/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
külterület 0637/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez 
való csatlakozásra.) 
 

40/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához való 
csatlakozást támogatja. Ezzel egyidejűleg az ösztöndíjrendszer helyi elbírálásának 
feltételeiről szóló szabályzatot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
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rendszerhez való csatlakozási nyilatkozat és az ezzel összefüggő dokumentumok 
aláírásával. 
 
Felelős:  jegyző, irodavezető-helyettes 
Határidő: folyamatos, 2015. január 31. 

 
(Előterjesztés az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 
támogatások” pályázati lehetőséggel kapcsolatosan.) 
 

41/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a pályázat 
benyújtásával a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Aranykapu Óvodája (4200 
Hajdúszoboszló, Arany János u. 8.) tagintézmény felújítására (épület hőszigetelése, 
külső nyílászárók cseréje) vonatkozóan. A beruházás összköltsége 29.124.243,- Ft, 
mely összeg tartalmazza a közfoglalkoztatási bérre és járulékra tervezett összeget is 
(1.164.970,- Ft). 
 
Az önerő mértéke 5.824.849,-Ft, melyet a 2014. évi költségvetés tartalékok, pályázati 
céltartalék kerete terhére biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
benyújtott pályázat támogatása esetén a pályázatban foglaltakat a megvalósításától 
számított 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően fenntartja. 
 
Hajdúszoboszló Váron Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: megvalósításra 2014. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.) 
 

42/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési 
eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés adósságkonszolidációval kapcsolatban.) 
 

43/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
adósságkonszolidációval kapcsolatosan az alábbi pontokat jelenti ki:  
1. képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 

évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 

foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 

feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 

kívánja venni. 
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2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 

rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy 

adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének 

biztosításául szolgált. 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással 

érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel 

miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel 

összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a 

bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt 

fizetési számlára. 

4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 

önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 

átvállalásáról. 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti 

nyilatkozatokat és intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 
költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti 

megállapodásokat megkösse.  

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 

kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
Határidő: 2014. február 28.  
Felelős:  polgármester 
 

 
(Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről.) 
 

44/2014. (II.27.) 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, 2014. március 26. 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


