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K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 8-án tartott 
rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés a 2008. évi ÉA-TEUT útfelújítási pályázatról) 
 
 103/2008. (V. 8.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja a Tompa utca ( hrsz: 5681 ) valamint a Médy István - 
Libagát  utcák ( hrsz: 6754 és 6955 ) burkolat felújítási 
munkálatainak elvégzését, melynek megvalósítása érdekében 
pályázatot nyújt be az ÉA-TEUT 2008. pályázat keretében 
támogatás elnyerésére.  
A burkolat felújítások tervezett költségeit az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 

Megnevezés Beruházás teljes 
bruttó összege (Ft) 

Önerő bruttó 
összege (Ft) 

Igényelt támogatás 
bruttó összege (Ft) 

 

Tompa utca 

 

9 121 446 

 

4 650 594 

 

4 470 852 

 

Médy István és 
Libagát utca 

 

 

18 824 496 

 

9 537 048 

 

9 287 448 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
felújítások önerő mértékét hitel felvételével biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázatokban szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a szükséges szerződések ( hitel-, 
támogatási-, vállalkozói szerződések ) aláírására.  
 
A képviselő-testület városi költségvetés beruházási ( 14.sz. 
melléklet ) táblázatában az alábbiak szerint szerepelteti a 
fejlesztések önerejét: 
 
Tompa utca burkolatfelújítása:                                    4.650.594,-Ft 
Médy István – Libagát utcák burkolatfelújítása:          9.537.048,-Ft 
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Utasítja a jegyzőt a pályázatok elkészítésére, határidőben történő 
benyújtására. 
 
A pályázatok benyújtását megelőzően fizetendő pályázati díjak 
összegét hitel felvételével az alábbiak szerint biztosítja: 
 
Tompa utca burkolatfelújítása:                                        44.709,-Ft 
Médy István – Libagát utcák burkolatfelújítása               92.874,-Ft 
 
Határidő: pályázat benyújtására: 2008. május 15. 
Felelős: polgármester 
              jegyző 

 
 
(Előterjesztés a HÖF-TEKI pályázatról (utcanév táblák beszerzése) ) 
 
 104/2008. (V. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja Hajdúszoboszló város közigazgatási területén utcanév 
táblák beszerzését, melynek megvalósítása érdekében pályázatot 
nyújt be az HÖF-TEKI 2008. pályázat keretében támogatás 
elnyerésére.   
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
pályázat önerő hiányzó összegét - 960 293,-Ft - hitel felvételével 
biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázatban 
szükséges jognyilatkozatok megtételére, a szükséges 
szerződések ( hitel-, támogatási-,vállalkozói szerződések ) 
aláírására.  
 
A képviselő-testület városi költségvetés városüzemeltetési( 11.sz. 
melléklet ) táblázatában az alábbiak szerint szerepelteti a 
fejlesztés önerejét: 
Utcanév táblák  beszerzése:                                      1 460 293,-Ft 
 
Utasítja a jegyzőt a pályázat elkészítésére, határidőben történő 
benyújtására. 
 
A pályázat benyújtását megelőzően fizetendő pályázati díj 
összegét (támogatási igény 1%-a) hitel felvételével  biztosítja: 
 
Utcanév táblák  beszerzése:                                           34.074,-Ft 
 
Határidő: pályázat benyújtására: 2008. május 15. 
Felelős:   polgármester 
                jegyző 

 
 



 3 

(Előterjesztés a HÖF-CÉDE játszóterek felújítási pályázatáról) 
 
 105/2008. (V. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt HÖF CÉDE 
pályázati felhívásra pályázatokat nyújt be az alábbi címekkel: 

1./ Hajdúszoboszló, Szilfákalja 16. szám alatti társasháznál 
található játszótér felújítása, átépítése 

2./ Hajdúszoboszló, Szilfákalja 37. szám alatti társasháznál 
található játszótér felújítása, átépítése 
 
A játszótér építések tervezett költségeit az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 

Cím Nettó 
költség 

ÁFA Összes 
költség 

Önerő Támogatás Pályázati 
díj 

Szilfákalja 
16. sz. 

7.604.050,- 1.520.810,- 9.124.860,- 2.737.458,- 6.387.402,- 63.874,- 

Szilfákalja 
37. sz. 

10.649.865,- 2.129.973,- 12.779.838,- 3.833.952,- 8.945.886,- 89.459,- 

Összesen  18.253.915,- 3.650.783,- 21.904.698,- 6.571.410,- 15.333.288,- 153.333,- 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázatokhoz szükséges önerő mértékét hitel felvételével 
biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázatokban 
szükséges jognyilatkozatok megtételére, a szükséges 
szerződések (hitel-, támogatási-, vállalkozói szerződések) 
aláírására. 
 
A képviselő-testület városi költségvetés beruházási (14. sz. 
melléklet) táblázatban az alábbiak szerint szerepelteti a 
fejlesztések önerejét: 
 
Szilfákalja 16. sz. játszótér felújítása:                          2.737.458,-Ft    
Szilfákalja 37. sz. játszótér felújítása:                          3.833.952,-Ft    
 
Utasítja a jegyzőt a pályázatok elkészítésére, határidőben történő 
benyújtására. 
 
A pályázatok benyújtását megelőzően fizetendő pályázati díjak 
összegét hitel felvételével az alábbiak szerint biztosítja: 
 
Szilfákalja 16. sz. játszótér felújítása:                             63.874,-Ft    
Szilfákalja 37. sz. játszótér felújítása:                             89.459,-Ft    
 
Határidő: pályázat benyújtására: 2008. május 15. 
Felelős:   polgármester, jegyző 
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(Előterjesztés a HÖF-TEKI pályázatról (közvilágítás bővítése) ) 
 
 106/2008. (V. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
város belterületén közvilágítási hálózatbővítés megvalósítása 
céljából pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács által meghirdetett HÖF-TEKI „ e.) közvilágítás 
energiatakarékos megoldása ( hiányzó közvilágítás kiépítése, 
meglévő korszerűsítése” pályázati felhívásra támogatás 
elnyerésére. 
A közvilágítás bővítés fejlesztés megvalósításának költségeit az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 

Megnevezés Fejlesztés teljes 
bruttó összege (Ft) 

Önerő bruttó     
összege (Ft) 

Igényelt támogatás 
bruttó összege (Ft) 

Liget utca 1.607.243,- 482.173,- 1.125.070,- 

Pávai Vajna 
Ferenc utca 

1.860.583,- 558.175,- 1.302.408,- 

Huba utca 4.029.919,- 1.208.976,- 2.820.943,- 

Eötvös utca 2.334.099,- 700.230,- 1.633.869,- 

Szent István Park  13.267.792,- 3.980.338,- 9.287.454,- 

Bányász utca 3.591.182,- 1.077.355,- 2.513.827,- 

ÖSSZESEN 26.690.818,- 8.007.247,- 18.683.571,- 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
fejlesztések hiányzó önerő összegét - 5.007.247,-Ft - hitel 
felvételével biztosítja. Felhatalmazza a polgármestert a 
pályázatokban szükséges jognyilatkozatok megtételére, a 
szükséges szerződések ( hitel-, támogatási-, vállalkozói 
szerződések ) aláírására.  
 
A képviselő-testület városi költségvetés beruházási ( 14.sz. 
melléklet ) táblázatában az alábbiak szerint szerepelteti a 
fejlesztések önerejét: 
 
Liget utca közvilágítás bővítés:                                      482.173,-Ft 
Pávai Vajna ferenc utca közvilágítás bővítés:                558.175,-Ft 
Huba utca közvilágítás bővítés:                                   1.208.976,-Ft 
Eötvös utca közvilágítás bővítés:                                   700.230,-Ft 
Szent István Park és játszótér közvilágítás bővítés:          
                 3.980.338,-Ft 
Bányász utca közvilágítás bővítés:                             1.077.355,-Ft 
 
Utasítja a jegyzőt a pályázatok elkészítésére, határidőben történő 
benyújtására. 
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A pályázatok benyújtását megelőzően fizetendő pályázati díjak 
összegét hitel felvételével az alábbiak szerint biztosítja: 
 
Liget utca közvilágítás bővítés:                                       11.251,-Ft 
Pávai Vajna ferenc utca közvilágítás bővítés:                 13.024,-Ft 
Huba utca közvilágítás bővítés:                                      28.209,-Ft 
Eötvös utca közvilágítás bővítés:                                    16.339,-Ft 
Szent István Park és játszótér közvilágítás bővítés:       92.875,-Ft 
Bányász utca közvilágítás bővítés:                                 25.098,-Ft 
 
Határidő: pályázat benyújtására: 2008. május 15. 
Felelős:   polgármester 
                jegyző 

 
 
(Előterjesztés a 2008. évi városi költségvetési rendelet pályázatokhoz 
kapcsolódó módosításáról) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 7/2008. (V. 08.) számú rendelete Hajdúszoboszló 
Város 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.28.)számú 

rendelet módosítására 

 
 

1.§ 
 

A 2008 évi Költségvetési Rendelet 2.§ /1/-/3/ bekezdései az 
alábbiak szerint módosulnak: 
 
 

II. FEJEZET 
 

A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 
 

 
/1/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés előirányzatait, 
bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.706.428 eFt bevétellel, 
    6.019.111 eFt kiadással és 
       312.765 eFt hiánnyal állapítja meg. 
 
/2/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés bevételi 
főösszegét 6.019.193 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend 
szerinti részletezésben: 
 
 

Működési jellegű bevételek 
 
1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/   530.421 eFt 
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2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/         
                6.427 eFt 
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/                 976.000 eFt 
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
    eszközök /2, 4 és 5 sz. mellékletek/        130.947 eFt 
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/            555 eFt 
6. Állami támogatások      2.035.036 eFt 
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/          778.116 eFt 
 
 Működési jellegű bevételek összesen:   4.457.502 eFt 
 

 
Felhalmozási jellegű bevételek 

 
1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/   416.565 eFt 
2. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/          
                 1.700 eFt 
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/     
             439.661 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű bevételek összesen:   857.926 eFt 
 
Pénzmaradvány igénybevétel         391.000 eFt 
Hitelfelvétel            312.765 eFt 
 
Bevételek mindösszesen:      6.019.193 eFt 
 
 
/3/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés kiadási főösszegét 
6.019.193 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
részletezésben: 

 
 

Működési jellegű kiadások 
 
1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/        2.795.612 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/     
        175.115 eFt 
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/      
        722.803 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/ 315.000 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/  161.000 eFt 
6. Átadott pénzeszközök       31.768 eFt 
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/                 140.100 eFt 
8. Általános tartalék           5.000 eFt 
9. Karbantartási kiadások        15.000 eFt 
  
 Működési kiadások összesen:         4.361.398 eFt 
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Felhalmozási jellegű kiadások 
 

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és9.sz.mellékletek/         
              7.647 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10.,14 és 15.sz.mellékletek/ 
          940.648 eFt 
3. Intézményfelújítások         30.000 eFt 
4. Lakásgazdálkodás kiadásai             500 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű kiadások összesen:   978.795 eFt 
 
Hiteltörlesztés                 387.000 eFt 
 
Kiadások mindösszesen:   6.019.193 eFt 
 

2. § 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2008. január 1-től a 2008. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 

 
(Előterjesztés a HA-VER Hajdúsági Versenyképesség Helyi 
Közösségben a Hungarospa Zrt. általi üzletrész-jegyzésre) 
 
 107/2008. (V. 8.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
megerősíti a Hungarospa Zrt. Helyi Közösségi Tagságát és 
jóváhagyja üzletrész jegyzését 200.000 Ft értékben, mely 
összeget a Zrt. saját forrásából gazdálkodja ki.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

 K.m.f. 
 

Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                         jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül:   
 
   
Hajdúszoboszló, 2008. május 15.  
 

 
Molnár Viktória leíró 

 


