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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. 
szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés turisztikai Nonprofit Kft. helyi turisztikai desztinációs 
szervezetek továbbfejlesztése pályázat benyújtásáról és 
önerejének biztosításáról) 
 

113/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. által 
tervezett gyógyhelyi TDM szervezet továbbfejlesztése pályázat 
benyújtását. 
A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletében lévő pályázati 
anyagot elfogadja. 
Az ÉAOP-2.1.3.-12 projekt összköltsége az előzetes 
költségbecslés alapján, nettó 99.941.000,- Ft, az ehhez szükséges 
önerő mértéke nettó 14.991.150,- Ft. 
Az önerőt a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft és a Kft 
tulajdonosai biztosítják: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, 
Hungarospa Zrt, Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete, 
Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a projektekhez szükséges 
legfeljebb nettó 5.000.000,- Ft összegű önerőt költségvetésében a 
pályázati támogatás elnyerését követően biztosítja.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint a Kft egyik 
tulajdonosa hozzájárul, hogy a Hajdúszoboszlói Turisztikai 
Nonprofit Kft 8.000.000,- Ft-ot a pályázat önerejére biztosítson. 
A Képviselő-testület Dr. Sóvágó László polgármestert jelöli ki az 
Önkormányzat tulajdonosi képviseletére a Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Nonprofit Kft taggyűlésén. 
 
Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: ügyvezető 

jegyző 
 
(Előterjesztés a HAJDÚFÖLD Mezőgazdasági Vállalkozók 
Szövetkezetének kérelméről) 
 

114/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi 
támogatását adja, hogy a HAJDÚFÖLD Mg-i Vállalkozók 
Szövetkezete kérelmére a 0261/1 hrsz-ú, 4 Ha 6265 m2 területű 
külterületi ingatlan övezeti besorolása védőerdő helyett Gip 2.1 

mailto:polgmhiv@hajduszob.hu


2 

 

övezetté változzon. A tervmódosítás költségviselője a 
HAJDÚFÖLD Szövetkezet, melyet a településrendezési szerződés 
keretében szükséges rögzíteni. 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: polgármester 

jegyző 
 
(Előterjesztés Csontos János, a Bíbor Horse Lovasturisztikai Kft. 
tulajdonosa kérelméről) 
 

115/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi 
támogatását adja, hogy a Bíbor Horse Lovasturisztikai Kft. 
kérelmére a 0345/69, illetve a 0345/70 hrsz-ú, külterületi ingatlan 
övezeti besorolása gyep, legelő helyett - a lovasturisztikai 
beruházást lehetővé tevő - gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató 
övezetté változzon. A tervmódosítás költségviselője a Bíbor Horse 
Lovasturisztikai Kft., melyet a településrendezési szerződés 
keretében szükséges rögzíteni. 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: polgármester 

jegyző 
 

(Előterjesztés Norvég Alap-pályázati partnerségben részvételre) 
 

116/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a Norvég Alaphoz partnerkeresésre adatlap 
benyújtásával 
a) "Hagyományokon, értékeken, ízeken alapuló, fenntartható 

turisztikai gazdaságfejlesztés a hajdúszoboszlói térségben" 
címmel, az előterjesztésben szereplő tartalommal; 

b) „Norvég-magyar ismeretátadás és tapasztalatcsere a 
megújuló, főleg a geotermikus energia hasznosításában” 
tárgyú programban Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
részvételével. 

 
Határidő: azonnal, illetve pályázati menetrend szerint, 

tájékoztatásra 2013. április 30. 
Felelős: jegyző 
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(Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2012. (IX. 06.) számú rendelete Hajdúszoboszló Város 2012. évi 

költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 23.) számú rendelet 
módosítására 

 
1. § 

 
A 2012. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § (1) 
bekezdése az alábbira változik: 
 
„A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés főösszegét 7.488.467 
eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
   4.962.064 eFt működési célú bevétellel, 
   5.063.425 eFt működési célú kiadással és 
    - 101.361 eFt működési egyenleggel, valamint 
 
    2.276.351 eFt felhalmozási célú bevétellel, 
   2.425.042 eFt felhalmozási célú kiadással és 
    - 148.691 eFt felhalmozási egyenleggel, 
így 250.052 eFt hiánnyal állapítja meg, melynek forrása hitel.” 
 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. 
január 1-től a 2012. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 
 

(Beszámoló Hajdúszoboszló város 2012. évi költségvetésének féléves 
végrehajtásáról) 

 
117/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2012. 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:  polgármester 

jegyző 
 

(Előterjesztés a XVII-XVIII. századi hajdúpalánk helyének 
megjelöléséről, emléktáblák kihelyezéséről) 
 

118/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy Hajdúszoboszlón a Kertmozi piac felőli épített 
kerítésén a Bocskai István Hagyományőrző Egyesület  saját 
költségén elkészítse a XVII-XVIII. századi hajdúpalánk 
megjelölésének imitációját festék használatával, valamint ezen a 
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kerítés felületen két darab emléktáblát helyezzen ki, mely táblákon 
az alábbi felirat olvasható: 
„EZ A HELY A  XVII-XVIII. SZ. HAJDÚPALÁNK (VIZESÁROK ÉS 
SÁNC) KELETI VONALÁNAK UTÁNZATA Megjelölte a város 
közönsége” 
„A KÖSELY FOLYÓ EREDETI MEDRE, AMELY A XVII-XVIII. 
SZÁZADI HAJDÚPALÁNK NYUGATI MEDRE VÉDVONALA 
VOLT” 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Bocskai István Hagyományőrző Egyesületet az 
emléktáblák és a hajdúpalánk imitáció folyamatos karbantartására, 
szükség szerinti felújítására. 
 
Határidő: - 
Felelős: Bocskai István Hagyományőrző Egyesület elnöke 

jegyző  
 
(Előterjesztés pályázat kiírására - autóbusszal végzett menetrend 
szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztására -) 
 

119/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítási közszolgáltatás ellátása érdekében szolgáltató 
kiválasztására irányuló pályázat kiírását 2013. január 01 – 2022. 
december 31. közötti időszakra vonatkozóan az előterjesztés 
mellékletét képező - a vitában elhangzottak szerint módosított - 
Pályázati felhívás, Pályázati kiírás és mellékletei dokumentumok 
alapján. 
 
Felkéri a jegyzőt a felhívás jogszabályban foglaltak szerinti 
közzétételére, az pályázati eljárás lefolytatására. 
 
A Képviselő-testület megbízza a Beruházási Munkacsoportot a 
beérkező ajánlatok értékelésével, azt követően tegyen javaslatot a 
Képviselő-testület részére a nyertes szolgáltató személyére 
vonatkozóan döntés végett. 
 
Határidő: ajánlatok beadására: 2012. november 15. 

eredményhirdetésre: 2012. november 30. 
közszolgáltatási szerződés megkötésére: 

2012.december 31. 
Felelős: jegyző 

Beruházási Munkacsoport elnöke 
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(Előterjesztés Hajdúszoboszlót és Ebest összekötő kerékpárút 
nyomvonalának kijelöléséről) 
 

120/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Hajdúszoboszló – Ebes között későbbi pályázati 
forrásból megvalósuló kerékpárút illetve egyesített gyalog- és 
kerékpárút előterjesztésben ismertetett nyomvonalát. 
 
A Képviselő-testület egyetért a megvalósításhoz szükséges 
kisajátításokkal, tekintve, hogy nem áll rendelkezésre - 
önkormányzati tulajdonjog hiányában - más alternatíva. A 
vonatkozó HÉSZ módosításhoz szükséges forrást - max. nettó 
300.000,-Ft - a 2012. évi városi költségvetés 13.sz. melléklet 
"Beruházások" táblázat "térségi kerékpárút Ebes-Hajdúszoboszló" 
megnevezésű keret terhére biztosítja.  
 
Utasítja a Főépítészt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
Hész módosításával kapcsolatosan. 
 
Utasítja a Jegyzőt, konkrét pályázati kiírás ismeretében készítsen 
előterjesztést a fejlesztés megvalósíthatóságával kapcsolatosan.  
 
Határidő: - 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Közbeszerzési 
Tervének módosításáról) 
 

121/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét az alábbi 10. számú 
közbeszerzéssel egészíti ki: 
- közbeszerzés tárgya: villamos és földgáz energia beszerzése 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és intézményei részére 
- közbeszerzés típusa: árubeszerzés 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: uniós értékhatárt elérő, nyílt 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2012. október 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2012. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés közigazgatási folyamatok megújításához pályázat 
benyújtására) 
 

122/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben - és mellékletében - szereplő előzetes tartalom 
alapján pályázatot kíván benyújtani az Elektronikus Közigazgatás 
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Operatív Program EKOP-1.A.2. kiírásra, a közigazgatási 
folyamatok megújítására. 
 
Határidő: 2012. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról) 
 

123/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatokról szeptember hónapban adott 
jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Tájékoztató a Nemzeti Köznevelési Törvényben meghatározott aktuális 
feladatról) 
 

124/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
oktatási terület aktuális feladatairól szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés az oktatási-nevelési intézményekben fizetendő 
térítési- és tandíjról szóló rendelet felülvizsgálatáról) 
 

125/2012. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti 
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról III. fejezetében és az 
átmeneti rendelkezésekben meghatározottak szerint 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 18/1997. (VI. 19.) 
számú, a fenntartásában működő oktatási-nevelési 
intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összege 
megállapításának és fizetésének szabályairól szóló rendeletét 
felülvizsgálta és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
közoktatásért felelős helyettes államtitkára tájékoztatóját is 
figyelembe véve 2012.12.31-ig hatályosnak tekinti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt 
eseményekről) 
 

126/2012. (IX. 06.) 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, 2012. szeptember 26. 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


