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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. 
május 10-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2011. 
évi működéséről) 
 

65/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság 
Hajdúszoboszló város területén 2011. évben végzett menetrend 
szerinti helyi személyszállítás főbb tapasztalatairól készített 
beszámolójában foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés rendelet hatályon kívül helyezéséről és 
közszolgáltatási szerződés módosításáról) 
 

66/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hajdú Volán Zrt. közszolgáltatási szerződés 
módosítására tett javaslatát, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. május 20. 
Felelős: jegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
11/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete 

a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak 
és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési 

költségek megállapításáról szóló 1/2007. (01. 25.) Ör. sz. 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
Magyarország Alaptörvénye Az Állam fejezetének 32. cikk. (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a 
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helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az árak 
megállapításáról szóló 1990. LXXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés 
j) pontjában foglaltakra figyelemmel, az önkormányzat szervezeti 
működési szabályzatáról szóló 11/2007. (IV. 19.) Ör. sz. rendelete 
által előírt Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 
Városfejlesztési. Műszaki Bizottságának és Ügyrendi, Igazgatási, 
Jogi Bizottságának véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

1. § 
 
Hatályukat vesztik Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a 
helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek 
által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez 
kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek 
megállapításáról szóló 1/2007. (01.25.) Ör. sz. rendelete, valamint 
a módosításáról szóló 27/2007. (XII.13.) Ör. sz., 27/2008. (XII.18.) 
Ör. sz., 20/2009. (XII.17.) Ör. sz., 9/2011. (III. 31.) Ör. sz., a 
18/2011. (XII. 15.) Ör. sz. önkormányzati rendeletek. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és azt követő 
napon hatályát veszti. 
 

(Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 
értékeléséről) 
 

67/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2011. 
évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2012. május 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés 100 %-os támogatású TÁMOP-3.2.12-12/1. pályázat 
benyújtására) 
 

68/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Kovács Máté Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár saját forrást nem igénylő pályázatot nyújtson be a 
TÁMOP- 3.2.12-12/1 a Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatásfejlesztés érdekében megnevezésű felhívásra.  
 



3 

 

Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés 100 %-os támogatású TÁMOP 3.1.11-12/1-2 pályázat 
benyújtására) 
 

69/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
100 %-os támogatottságú TÁMOP - 3.1.11-12/1-2 pályázat 
kiírására pályázatot nyújt be. 
Utasítja a jegyzőt a pályázat elkészítésével kapcsolatos feladatok 
koordinálására, a pályázati anyag elkészítésére és benyújtására, 
a polgármestert pedig felhatalmazza a dokumentációk aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az önkormányzati és a polgármesteri hivatali 
szervezeti és működési szabályzatok módosítására) 
 

70/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § és 2. §–ai 
alapján jóváhagyja. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a polgármesteri 
hivatal módosító alapító okiratát küldje meg a Magyar 
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére. 
 
Határidő: alapító okirat megküldésére: 2012. május 17. 
Felelős: jegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8.§ (5) bekezdése alapján foglalt jogkörében eljárva a 
12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 5. mellékletében foglalt, a polgármesteri hivatal alapító 
okiratát a következők szerint módosítja: 
 

1. § 
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(1) Az alapító okirat jogszabályi hivatkozási részét a 
következők szerint módosítja: 
„Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8.§ (5) bekezdése alapján az alábbi alapító okiratot adja 
ki.” 
 
(2)  A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a 
következők szerint módosítja: 
„neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal” 
 
(3) A költségvetési szerv neve, székhelye pont elnevezését 
a következők szerint bővíti: 
„A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye” 
 
(4) Létrehozásáról rendelkező határozatok pontját a 
következők szerint kiegészíti:  
„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2011. (IV. 28.) határozata” 
 
(5) Jogszabályban meghatározott közfeladata pontját a 
következők szerint módosítja:  
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) 
bekezdésében foglaltak értelmében a polgármesteri hivatal 
ellátja az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a nemzetiségek jogairól 
szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott feladatokat, 
valamint Hajdúszoboszló Város Önkormányzata fenntartásában 
lévő, önállóan működő intézmény gazdasági-pénzügyi feladatait 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján.” 
 
(6) Alaptevékenységének szakfeladatai pontját a 
következők szerint módosítja: 
„A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei (közfeladatai) 
szerinti szakfeladatok száma és megnevezése: 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek  
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841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek  
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841125 Helyi szintű általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 
igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
882111 Aktív korúak ellátása  
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
882119 Óvodáztatási támogatás 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
882202 Közgyógyellátás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése  
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási 
támogatása  
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás” 
 
(7) Illetékességi területe pontot a következők szerint 
módosítja: 
„Illetékességi területe: 

 Hajdúszoboszló város közigazgatási területe, azonban  

 építéshatósági eljárás tekintetében Hajdúszoboszló, 
Hajdúszovát és Nagyhegyes közigazgatási területe, 

 gyámhatósági, okmányirodai és telepengedélyezési eljárás 
során Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes és Ebes 
közigazgatási területe.” 
 
(8) Irányító szervének neve, székhelye pontot és annak 
megnevezését a következők szerint módosítja, valamint a 
fenntartó szervre vonatkozó részeket törli: 
„Irányító, alapító szervének neve, székhelye: 
Neve: Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.” 
 
(9) Típus szerinti besorolása pontot a következők szerint 
módosítja:  
„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó  
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(10) Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) 
kinevezési, megbízási, választási rendje pontot és annak 
megnevezését a következők szerint módosítja: 
„Vezetőjének megbízási rendje 
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi 
LXV. törvény 36.§-a szerint” 
 
(11) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok megjelölése pontot a következők szerint 
módosítja: 
„A polgármesteri hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya 
általánosan közszolgálati jogviszony, melyekre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. Egyes 
foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkajogviszony, melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, 
2012. július 1. napjától pedig a munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az 
irányadóak.” 
 
(12) Kiegészítő tevékenységeire, vállalkozási tevékenysége 
arányának felső határára, a feladatellátást szolgáló 
vagyonra, a vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó 
pontokat törli. 
 
(13) Az alapító okirat részeit a következő számozás szerinti 
pontokba rendezi: 
1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye 
2. Létrehozásáról rendelkező határozatok 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata 
4. Államháztartási szakágazati besorolása 
5. Alaptevékenységének szakfeladatai 
6. Illetékességi területe 
7. Irányító, alapító szervének neve, székhelye 
8. Gazdálkodási besorolása 
9. Vezetőjének megbízási rendje 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése  
 
(14)  Az alapító okiratnak a módosítással nem érintett 
részeiben foglalt rendelkezések változatlanul hatályosak. 
 

2. § 
 
A Rendelet az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki. 
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3. § 
 
E rendelet 2012. május 11. napján lép hatályba. 
 

1. melléklet a 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelethez 
 
„8. melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának szakfeladatai 
 
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és 
kapcsolódó szolgáltatások  
020000 Erdőgazdálkodás 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, 
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek 
válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
szállítása, átrakása 
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) 
begyűjtése, szállítása, átrakása 
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék 
begyűjtése, szállítása, átrakása 
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 
átrakása 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
382102 Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
421100 Út, autópálya építése 
421300 Híd, alagút építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
429900 Egyéb m. n. s.1 építés 
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
750000 Állat-egészségügyi ellátás 
812000 Takarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés  
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841358 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek 

                                                           
1
 M. n. s. jelentése: máshová nem sorolható  
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841402 Közvilágítás  
841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások 
842134 Határon túli magyar kultúra támogatása 
842155 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 
842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység 
 842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 
854314 Szociális ösztöndíjak 
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása 
881000 Idősek, fogyatékosak bentlakás nélküli szociális 
ellátásainak komplex támogatása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és 
programok, valamint támogatásuk  
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó 
időskor megteremtését célzó programok 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, 
valamint támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
890503 Nemzetiségi intézmények fenntartásának és 
fejlesztésének támogatása  
890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének 
támogatása 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 
támogatása  
890601 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység 
támogatása 
890602 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 
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900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 
tevékenység 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és 
támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége 
és támogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
támogatása 
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs 
sport-) tevékenysége és támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 
(Előterjesztés „Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló” című 
TÁMOP-pályázat benyújtására) 
 

71/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának 
TÁMOP - 2.4.5-12/3 kódszámú, "A rugalmasságot növelő helyi, 
innovatív kezdeményezések támogatása" című kiírására 
pályázatot nyújt be. 
Utasítja a jegyzőt a pályázati anyag elkészítésére és 
benyújtására, a polgármestert pedig felhatalmazza a 
dokumentáció aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 1. 
Felelős: jegyző 

 
(Tájékoztató a polgármesteri hivatal integrált irányítási 
rendszerének 2011. évi eredményeiről) 
 

72/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal integrált irányítási rendszerének 2011. évi 
eredményeiről adott tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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(Előterjesztés önkormányzati ingatlanok 2012. évi árveréséről) 
 

73/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2012. évben árverésen történő értékesítésre jelöli ki az alábbi 
ingatlanokat: 
 

Sor-
szám 

Az ingatlan címe Megnevezés Hrsz. Terület 
(m

2
) 

Tulajdonos Bruttó 
eladási ár 

(Ft) 

1. 
Hajdúszoboszló, 

Hőgyes u. 35. 
Beépítetlen 

terület 
5592 1201 

Hajdúszoboszló 
Város 

Önkormányzata 
30.500.000,- 

2. 
Hajdúszoboszló, 
Sóvágó zug 18. 

Beépítetlen 
terület 

7230/2 655 
Hajdúszoboszló 

Város 
Önkormányzata 

6.000.000,- 

3. 
Hajdúszoboszló, 

Vadas u. 39/a. 
Beépítetlen 

terület 
1206/1 634 

Hajdúszoboszló 
Város 

Önkormányzata 
6.200.000,- 

4. 
Hajdúszoboszló, 

Vadas u. 39. 
Beépítetlen 

terület 
1206/2 612 

Hajdúszoboszló 
Város 

Önkormányzata 
6.000.000,- 

5. 
Galyatető, 

Madách I. u. 15. 
Beépítetlen 

terület 
1130 719 

Hajdúszoboszló 
Város 

Önkormányzata 
2.600.000,- 

6. 
Hajdúszoboszló, 

Szurmai zug 
Beépítetlen 

terület 
2052/3 543 

Hajdúszoboszló 
Város 

Önkormányzata 
12.200.000,- 

7. 
Hajdúszoboszló, 

Jókai sor 4. 
Beépítetlen 

terület 
5424 1134 

Hajdúszoboszló 
Város 

Önkormányzata 
41.000.000,- 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2012. május 10. 
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés a BAGIRA HEVI Nonprofit Kft. kérelméről) 
 

74/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elutasítja a BAGIRA HEVI Nonprofit Kft. kérelmét a házi 
segítségnyújtás Hajdúszoboszlón történő ellátásával 
kapcsolatban. 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: polgármester 
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(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről) 
 

75/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt összegzések szerint elfogadja az Önkormányzat 2011. 
évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzést. 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: polgármester 
 

(Előterjesztés Hajdúszoboszló várost érintő országos és helyi 
közúthálózat cseréjéről) 
 

76/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló Város közigazgatási területét érintő országos és 
helyi utak cseréjéről szóló előterjesztésben foglaltakkal nem ért 
egyet. 
 
Utasítja a Jegyzőt, hogy a 34121 jelű összekötő út egy szakasza 
Nádudvari út és 4. sz. főút elkerülő közötti szakasz) országos 
közúttá, valamint az Új utca, Bajcsy Zsilinszky utca egy szakasza 
(Új utca, Dózsa György utca közé eső szakasza) helyi közúttá 
történő visszaminősítését kezdeményezze a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél. 
 
A kérelem alapját a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a 34121 jelű 
összekötő út vonatkozásában évente elvégzett 
forgalomszámlálási adatok, az Új utcai csomópont és Bajcsy 
Zsilinszky utca országos közúti forgalom levezetése érdekében 
elmaradt átépítési munkák hiánya, illetve a 2004. évben létrejött 
megállapodásban foglaltak részbeni nem teljesítése képezze. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

polgármester 
 

(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
közbeszerzési szabályzatának újraalkotására) 
 

77/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés szerint elfogadja Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata közbeszerzési szabályzatát. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt 
eseményekről) 

 
78/2012. (V. 10.) 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. május 17. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


