
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 

59/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 
24-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Napirend: 
 
1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. évi 
működéséről szóló beszámolóhoz. 
Előadó: főmérnök 
 
2. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 
2013. évi tevékenységeiről: 
 a) Hungarospa Zrt. 
 b) Városgazdálkodási Zrt. 
 c) Turisztikai (TDM) Kft. 
Előadó: vezérigazgatók, ügyvezető 
 
3. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2013. évi végrehajtásáról. 
Előadó: jegyző 
 
4. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
 
5. Előterjesztés a 2014. évi választókerületi felújítási munkákra. 
Előadó: vezérigazgató 
 
6. Előterjesztés Településrendezési tervek K-6 jelű módosításához (Bíbor-
Horse Kft. kérelme) szükséges önkormányzati döntésekről. 
Előadó: mb. főépítész 
 
7. Előterjesztés a Norvég Alapra pályázat benyújtására, illetve annak 
elősegítésére. 
Előadó: polgármester 
 

mailto:polgmhiv@hajduszob.hu
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8. Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés a Városi Bölcsőde intézményvezetői állás pályáztatásáról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés III. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés VI. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés a szociális alapellátások egységesített rendeletalkotására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
13.Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi 
szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előadó: főmérnök 
 
14. Előterjesztés országos és helyi közúthálózat cserével kapcsolatos szakértői 
felkérésről. 
Előadó: főmérnök 
 
15. Előterjesztés utcabútorok beszerzésétől, telepítéséről. 
Előadó: főmérnök 
 
16.Előterjesztés a csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának csökkentésével 
kapcsolatban. 
Előadó: főmérnök 
 
17. Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete működésének 
támogatására. 
Előadó: jegyző 
 
18. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
19. Válasz interpellációra az Arany János utca - Szilfákalja torkolattal, és a 
Keleti utca útburkolati jel felfestésével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
20. Válasz interpellációra a Szilfákalja szilfáinak állapotával kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
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(Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. évi 
működéséről szóló beszámolóhoz.) 
 

60/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság Hajdúszoboszló város területén 2013. 
évben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás főbb tapasztalatairól 
készített beszámolójában foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2013. 
évi tevékenységeiről: a) Hungarospa Zrt.) 

 
61/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
A, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  
 
1.  a.) jelentését a társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről; 
     b.)a Felügyelő Bizottság jelentését a 2013. gazdasági évről; 
     c.) a könyvvizsgáló jelentését a 2013. gazdasági évről; 
     d.) a 2013. évi gazdálkodásáról szóló mérleg-beszámolót  10.889.174 ezer 
forint mérleg főösszeggel és jóváhagyja a 2013. évi 129.396 ezer forint mérleg 
szerinti eredmény teljes összegének eredménytartalékba helyezését; 
     e.) a 2014. évi üzleti tervét, 
     f.) alapszabályának módosításait 
 
  javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. 
 
B, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa 2014. április 28-i közgyűlésére tulajdonosi képviselőként Radácsi 
Gusztáv  önkormányzati képviselőt jelöli ki. 
 
Határidő: 2014. április 28. 
Felelős:  jegyző   

 
(Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2013. 
évi tevékenységeiről: b) Városgazdálkodási Zrt.) 
 

62/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója 
- a társaság 2013. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentését elfogadja; 
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- a társaság 2013. évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét 
1.419.204 eFt mérlegfőösszeggel, és 40.867 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel elfogadja; 

- a társaság 2013. évi beszámolójáról észült könyvvizsgálói jelentést 
elfogadja; 

- a társaság 2013. évi beszámolójáról készült felügyelő bizottsági jelentést 
elfogadja; 

- a társaság vezérigazgatójának indítványát az eredmény felosztására – 
miszerint a 40.867 eFt mérleg szerinti eredmény kerüljön 
eredménytartalékba – elfogadja; 

- a társaság 2014. évi üzleti tervét és beruházási tervét elfogadja. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős:  Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 
(Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2013. 
évi tevékenységeiről: c) Turisztikai (TDM) Kft.) 
 

63/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi 
tevékenységéről, gazdálkodásáról és szakmai munkájáról szóló 2013. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2013. évi végrehajtásáról.) 
 

64/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
éves jelentést az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint 
önállóan működő költségvetési intézményeinek 2013. évi belső ellenőrzéseiről.  
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
éves jelentést a Polgármesteri Hivatal 2013. évi belső ellenőrzéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

7/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról 

 
(Terjedelme, táblázatai miatt jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
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(Előterjesztés a 2014. évi választókerületi felújítási munkákra.) 
 

65/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő közterületek felújítási munkáinak elvégzésével a 
Városgazdálkodási Zrt-t bízza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő : folyamatos, de legkésőbb 2014. október 31. 
Felelős   : jegyző 
                 VgZrt vezérigazgató 

 
(Előterjesztés Településrendezési tervek K-6 jelű módosításához (Bíbor-Horse 
Kft. kérelme) szükséges önkormányzati döntésekről.) 
 
 66/2014. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a K-6 jelű 
településrendezési tervek módosítása során az előzetes tájékoztatási szakasz 
partnerségi egyeztetésről szóló főépítészi tájékoztatást tudomásul veszi. 
 

 Határidő: - 
 Felelős:  polgármester, jegyző 

 
 67/2014. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel a 
beérkezett írásos nyilatkozatokra is – nem tartja indokoltnak az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról hozott 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 
alapján környezeti hatásvizsgálat készítést a K-6 jelű TRT módosításhoz. 

 
 Határidő: - 
 Felelős:  polgármester, jegyző 
 
(Előterjesztés a Norvég Alapra pályázat benyújtására, illetve annak 
elősegítésére.) 
 

68/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 
Hajdúszoboszlói Református Egyházközséggel konzorciumban - pályázatot 
nyújt be a Norvég Alap „Kulturális és természeti örökség megőrzése és 
megújítása - Városi épített örökség megőrzése” kiírására. A pályázat tárgya: 
Bocskai István fejedelem törököktől kapott, Bécsben őrzött koronája 
másolatának elkészítése és a hajdúszoboszlói református templomban történő 
elhelyezése, valamint a hozzá kapcsolódó, vándoroltatható 3 dimenziós 
installáció (infokommunikációs technológiai eszközök és szoftverfejlesztés) 
elkészítése. A szükséges 5%-os önerőt az önkormányzat 2014. évi 
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költségvetésének 12. sz. melléklete tartalmazza, ezáltal azt a képviselő-testület 
biztosítja.  
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Norvég Alap 
I. rész szerinti kiírására a templom felújításával pályázó Hajdúszoboszlói 
Református Egyházközségnek a 2014. évi költségvetés tartalékából 3.000.000 
Ft pályázati önerő céltámogatást biztosít, amelynek felhasználására a pályázat 
nyertessége esetén, annak lebonyolítása során kerülhet sor.  
 
Határidő: 2014. május 21.  
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére.) 
 

69/2014. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 83. § 
 (3) bekezdése alapján, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 Hajdúszoboszlói Tankerülete által tervezett intézményi alapdokumentum 
 módosításokat az alábbiak szerint véleményezi: 

 
1.  Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola alapfeladatának az 

 „utazó gyógypedagógiai hálózat” alapfeladattal történő bővítését nem 
 támogatja.  

 
2.  Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola szakmai 

 alapdokumentuma 6.1.1.3. pontjának „érzékszervi fogyatékos, 
 nagyothalló, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
 pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelése-oktatása”   feladattal 
 történő kiegészítését nem támogatja.  

 
3.  Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola alapfeladatának az „utazó 

 gyógypedagógiai hálózat” alapfeladattal történő bővítését nem támogatja. 
 
4.  Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola szakmai alapdokumentuma 

 6.1.1.3. pontjának „érzékszervi fogyatékos, nagyothalló, 
 beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés 
 fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelése-oktatása” feladattal történő 
 kiegészítését nem támogatja. 

 
5.  Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai 

 alapdokumentuma 6.1.1.3. pontjának „autizmus spektrumzavar, egyéb 
 pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási-, figyelem- vagy 
 magatartásszabályozási zavarral küzd) küzdők nevelése-oktatása” 
 feladattal történő kiegészítését nem támogatja. 

 
6.  Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tekintetében a 

 feladatellátási helyenként felvehető maximális tanulólétszám 572 főre 
 történő módosítását nem támogatja. 
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7. Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola szakmai 
 alapdokumentumában a Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 58-64. telephely 
 vonatkozásában a „Felnőttoktatás-esti” és az „Iskolai könyvtár” pontok 
 törlését nem támogatja. 
 

Határidő:  2014. április 24. 
Felelős:      jegyző 

 
(Előterjesztés a Városi Bölcsőde intézményvezetői állás pályáztatásáról.) 
 
 70/2014. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat  
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B.§ (1) bekezdése 
és a 23. § (2) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 104.§ (1) g, pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a Városi Bölcsőde magasabb vezetői álláshelyének a 
mellékletben szereplő pályázati kiírását és az előkészítő pályázati 
bizottság összetételét elfogadja. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg 
megbízott intézményvezető részére - Szaifertné Sas Ágnes - intézményvezetői 
feladatok ellátásáért a Városi Bölcsőde magasabb vezetői pályázatának 
lezártáig - 2014. április 1-jétől - bruttó havi 100 e Ft-ot állapít meg.  
 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős:   jegyző/egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 
(Előterjesztés III. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására.) 
 

71/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a MED-JUR Egészségügyi Szolgáltató Bt. (4032. Debrecen, Jenő u. 
2. képviseli: Dr. Molnár Lajos) ellátó orvosa Dr. Molnár Lajos Hajdúszoboszló 
város III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 
ellátására vonatkozó praxist értékesíteni kívánja Dr. Zudor Ágnes 
(szül:Debrecen, 1979.02.26. an: Kocsis Edit Róza, 4200. Hajdúszoboszló, 
Major u. 9. szám alatti lakos) háziorvos részére. 
 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, 
hogy Dr. Zudor Ágnes háziorvos személyét elfogadja és az 1./ pontban 
megjelölt körzetre vonatkozó feladat jövőbeni ellátása érdekében előszerződést 
köt Dr. Zudor Ágnes (Debrecen, 1979.02.26. nyilvántartási száma: 63813 ) 
háziorvossal. Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási előszerződés, 
majd a végleges szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződések 
ellenjegyzésére. 
 
3./Ezzel egyidejűleg a Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 
26/2013.(III.21.) számú határozata alapján készült 2013. április 18-án aláírt 
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egészségügyi feladat-ellátási szerződést (6 db mellékletével együtt) - melyet  a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint megbízó és MED-JUR 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. mint megbízott között létrejött, ahol az ellátó 
orvos Dr. Molnár Lajos - a  megbízó 2014. augusztus 31. napjával felmondja.  
 
4./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, 
hogy Dr. Zudor Ágnes háziorvossal végleges feladat-ellátási szerződés 
megkötésének feltétele, hogy a doktornő praxisengedélyt kapjon és minden 
hatályos jogszabályi feltételnek megfeleljen a III. számú felnőtt háziorvosi körzet 
működtetéséhez. 
 
Határidő:  2014. augusztus 31. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés VI. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására.) 
 

72/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a Carimed Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Hajdúszoboszló, Luther u. 
37. képviseli: Kovács Attila Zoltán) ellátó orvosa Dr. Kovács Zoltán Sándor 
Hajdúszoboszló város VI. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó praxist értékesíteni kívánja Dr. 
Kovács Petronella (szül:Debrecen, 1980.07.17. an: Gombos Erika, 4171 
Sárrétudvari, Kossuth u. 85. szám alatti lakos) háziorvos részére. 
 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, 
hogy Dr. Kovács Petronella háziorvos személyét elfogadja és az 1./ pontban 
megjelölt körzetre vonatkozó feladat jövőbeni ellátása érdekében előszerződést 
köt Dr. Kovács Petronella (Debrecen, 1980.07.17. nyilvántartási száma: 65086) 
háziorvossal. Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási előszerződést, 
majd a végleges szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződések 
ellenjegyzésére. 
 
3./Ezzel egyidejűleg a Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 
26/2013.(III.21.) számú határozata alapján készült 2013. április 18-án aláírt 
egészségügyi feladat-ellátási szerződést (6 db mellékletével együtt) - melyet  a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint megbízó és Carimed 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. mint megbízott között jött létre ahol az ellátó 
orvos Dr. Kovács Zoltán Sándor - a  megbízó 2014. október 31. napjával 
felmondja.  
 
4./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, 
hogy Dr. Kovács Petronella háziorvossal végleges feladat-ellátási szerződés 
megkötésének feltétele, hogy a doktornő praxisengedélyt kapjon és minden 
hatályos jogszabályi feltételnek megfeleljen a VI. számú felnőtt háziorvosi 
körzet működtetéséhez.  
 
Határidő:  2014.október 31. 
Felelős:  jegyző 
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(Előterjesztés a szociális alapellátások egységesített rendeletalkotására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  
8/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról  
 

(Terjedelme, táblázatai miatt jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
(Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 
szóló 5/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 
5/2009. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületen Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, és a 32. 
cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva, - az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 
egyetértésével - a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 5/2009. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet 1. sz. függelékének 8. pontja az következők szerint 
módosul: 
 

8. Alkalmi és mozgóárusítás 
/gurulókocsi, sátor, asztal/ 
főszezonban 
(június 01-augusztus 31.)                        
 
A Szent István park és a Mátyás 
király sétányon kijelölt árushelyek 
esetében a főszezon időtartama 92 
nap, amely június 1. – augusztus 
31. között vagy június 16. – 
szeptember15. között értendő, az 
engedélyes választása szerint. 
Az ezeken kívül eső júniusi illetve 
szeptemberi napok elő-, illetve 
utószezoni áron számolandók. 
 
elő – és utószezonban 
(május, szeptember) 

 
2 940.-Ft/m2/nap 

                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 640.-Ft/m2/nap 

 

 
940.-Ft/m2/nap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

940.-Ft/m2/nap 
 

  
655.-Ft/m2/nap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

620.-Ft/m2/nap 
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szezonon kívüli 
(október 01-április 30.) 

 
1 440.-

Ft//m2/nap 

 
725.-Ft/m2/nap 

 
  440.-Ft/m2/nap 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2014. április 25-én lép hatályba. 
 
(Előterjesztés országos és helyi közúthálózat cserével kapcsolatos szakértői 
felkérésről.) 
 

73/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
országos és helyi közúthálózati elemek cseréjével kapcsolatos szakértői anyag 
elkészítését az előterjesztésben foglaltak alapján. 
 
A szakértői anyag elkészítésére a Mélyépítési Tervező és Beruházó Kft. (4026  
Debrecen, Csók u. 5/A) ajánlata alapján bruttó 4.216.400,- Ft összeget biztosít  
a 2014. évi városi költségvetés tartalékkeret II. terhére.   
 
Határidő: 2014. szeptember 15.   
Felelős:   jegyző  

 
(Előterjesztés utcabútorok beszerzésétől, telepítéséről.) 

 
74/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az V. pont 
kivételével -  támogatja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő köztéri 
utcabútorok beszerezését.  
 
Az utcabútorok beszerzésével, telepítésével a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-
t bízza meg. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős:   jegyző 
 
(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

(Előterjesztés a csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának csökkentésével 
kapcsolatban.) 
 

75/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kocsis Pál és 
a Mathiász utca lakóinak kérését támogatja, így a "Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése" tárgyú 
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 azonosítószámú projekt műszaki tartalmát 
lecsökkenti a Kocsis Pál és a Mathiász utcák kivitelezési munkálataival.  
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A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a műszaki tartalom csökkentésével 
a megítélt támogatás is csökkentésre kerül.  
 
Utasítja a jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a Támogató felé a 
projekt műszaki tartalmának csökkentése, a támogatási szerződés módosítása 
érdekében.  
 
Határidő: 2014. június 30.  
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete működésének 
támogatására.) 
 

76/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - kérelme 
alapján - egyetért a 2013. évben általa a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesületének 
nyújtott, 1.227.000 Ft állami támogatást megelőlegező önkormányzati 
támogatás visszafizetési határidejének legkésőbb 2014. december 31-ig történő 
meghosszabbításával. Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó 
szerződés megkötésével.  
 
Határidő: 2014. április 30.  
Felelős:   jegyző  
 

(Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről.) 
 

77/2014. (IV.24.) 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. május 5. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


