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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. május 17-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(A rendőrkapitányság beszámolója a város biztonságának 
helyzetéről, javításának feladatairól) 
 

 95/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 2006. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős: -  
 

 
(Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 
2006. évi ellátásáról és fejlesztésük tennivalóiról) 
 

 96/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 

  Hajdúszoboszló Város 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 2006. 
  évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
 
  Felelős:  jegyző  
  Határidő: folyamatos, illetve 2007. május 31. 
 

(Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
tevékenységéről, terveiről) 
 

 97/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
  elfogadja a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár  
  2006. évi munkájáról készült beszámolót és a muzeális intézmé- 
  nyekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről  
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  szóló 1997. évi  CXL tv. 78. § (5) b) alapján jóváhagyja az in- 
  tézmény 2007. évi munkatervét. 
 
  Határidő:  2007. május 17. illetve folyamatos 
  Felelős:  jegyző 

 
 
(Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
alapító okiratának módosításáról) 
 

 98/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 

  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a muzeális intézmé- 
  nyekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről  
  szóló 1997. évi CXL tv. 78. § (5) b) pontjában meghatározott jog- 
  körében eljárva, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és  
  Könyvtár alapító okiratát az előterjesztésben szereplő módosítá- 
  sokkal jóváhagyja. 
 

  Határidő:  2007. május 18. 
  Felelős: jegyző 

 
 

(Előterjesztés a parkolási rendszer felülvizsgálatára, javaslat új parkolási 
területek kijelölésére) 
 

 99/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 

 a, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 utasítja a jegyzőt, illetve a VgZrt. vezérigazgatóját, hogy a 2007. 
 októberi testületi ülésre készítsen előterjesztést a parkolási zónák, 
 övezetek kialakítására, a díjfizetési módok kidolgozására.  
 b, Utasítja a jegyzőt, illetve a VgZrt. vezérigazgatóját a repülőtéri 
 parkolók kialakítására, annak működtetésére, a szükséges útbaigazító 
 táblák kihelyezésére, információs szórólapok elkészítésére.  
 Utasítja továbbiakban a Hungarospa Zrt. vezérigazgatóját az 
 előterjesztésben felsorolt jegypénztárak szezon kezdetétől való 
 beindítására, nyitvatartására, az ezzel kapcsolatos információs 
 tevékenység szükség szerinti kialakítására.  
 
 Felelős: Dr. Vincze Ferenc jegyző,  
              Mészáros Sándor, VGZRT vezérigazgatója,  
              Czeglédi Gyula, Hungarospa Zrt. vezérigazgatója 
 
 Határidő: a., pont esetén 2007. október  
                 b., pont esetén 2007. július 15.  
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(Előterjesztés térségi összekötő kerékpárutak megvalósíthatósági 
tanulmányáról) 
 

 100/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 

    Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  
    Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás által megfogalma- 
    zott kerékpárút fejlesztési elképzelésekkel egyetért. A meghatáro- 
    zott nyomvonalak megvalósítása során elsődleges nyomvonalként 
    a Hajdúszoboszló – Nagyhegyes szakaszt javasolja meghatároz- 
    ni, azt követően a Hajdúszoboszló – Hajdúszovát, majd a Hajdú- 
    szoboszló – Ebes nyomvonal. 
 
    A Képviselő-testület támogatja, hogy a kistérség pályázatot nyújt- 
    son be tervezésre a Hajdúszoboszló - Nagyhegyes nyomvonal  
    vonatkozásában a GKM  - más társminisztériumokkal egyetértés- 
    ben -  által a „kerékpárutak építésének/tervezésének támogatásá- 
    ra” kiírt pályázati felhívására ezáltal is felkészülve a későbbiekben  
    kiírásra kerülő, nagyobb támogatási aránnyal bíró uniós pályázat  
    benyújtására a kivitelezés vonatkozásában. 
 
    A projektek tervezési költségeit valamint a várható önerő mértékét 
    az alábbiakban határozza meg: 
 
 

Nyomvonal 
megnevezés 

Nyomvonal 
hossza  

Tervezés 
várható bruttó 
költsége 

Önerő mértéke 
50 % 
(bruttó) 

Várható 
támogatás 
mértéke 50 % 
(bruttó) 

Hajdúszoboszló 
- Nagyhegyes 

7.9  km 9.669.600,-Ft 4.834.800,-Ft 4.834.800,-Ft 

 
 
    A tervezéshez szükséges önerő mértékét az érintett önkormány- 
    zatok a nyomvonal által a közigazgatási területüket érintő hossz  
    arányában viselik. Hajdúszoboszló város közigazgatási területét  
    4.7 km hosszban érinti a nyomvonal, így ennek megfelelően a  
    tervezési munkálatok önerő részére Hajdúszoboszló Város Ön- 
    kormányzata Képviselő-testülete bruttó 2.876.400,-Ft összeget  
    biztosít a 2007. évi városi költségvetés beruházási táblázatában  
    található pályázati és beruházási céltartaléka terhére. 
 
    Határidő: - 

 Felelős:  - 
  

(Előterjesztés a 3343 és 3337/17 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről) 
  
 101/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  
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1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
50/2007. (III. 22.) számú határozatnak első mondatában szereplő 
„árverésen” szövegrészt „két szakaszos tárgyalásos ingatlan-
értékesítés”-re módosítja.  

 
2. Az 1. pont szerinti címmel, a befejezés idejét 4 évre, „az 

önkormányzati fejlesztési célokkal összhang” súlyszámát 4-re 
módosítja.  

 
3. Bíráló bizottságként a 93/2007. (IV. 19.) számú határozattal 

megválasztott befektetéseket, fejlesztéseket előkészítő 
munkacsoportot határozza meg.  

 
4. Az ingatlan-értékesítésből befolyó összeg a költségvetés pályázati 

céltartalékát (100 millió forint) növeli.  
 
  Határidő: 2007. május 31., illetve folyamatos 
  Felelős: jegyző  
 

(Előterjesztés a Széchenyi utca megnyitására) 
 

 102/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
  hozzájárul a Széchenyi utca (1027/9 hrsz.) eddig elzárt terüle- 
  tének eredeti közút funkciójába visszaállításához.  
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
  felmondja a terület használatára 1988. július 1-jén kötött megálla- 
  podást és kéri a szomszédos ingatlan tulajdonosait, hogy az ere- 
  deti telekhatárok visszaállításával adják át az önkormányzatnak a  
  területet.  
  A Semmelweis utcára történő híddal való kikötés nem valósul  
  meg.  
 
  Határidő: 2007. augusztus 31. 
  Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Hóvirág utca 83. szám alatti telek értékesítésre 
kijelöléséről) 
 

 103/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a  
  Hóvirág u. 83. szám alatti 3927/165 hrsz-ú ingatlant felveszi a  
  2007. évben, árverésen értékesítendő ingatlanok listájára bruttó  
  12.000.000,-Ft kikiáltási alapáron. 
  A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi  
  szerződés aláírására. 
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  Határidő: 2007. december 31. 
  Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az általános iskolákban indítható első osztályok számáról) 

 
 
 104/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 

  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló  
  1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított jogkörében eljár- 
  va 
  Gönczy Pál Általános Iskolában  2,    
  Thököly Imre Általános Iskolában  2, 
  Bárdos Lajos Általános Iskolában 2+1 kislétszámú 
  Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában 2 
  Összesen:    8+1kislétszámú tanulócsoport  
  indítását engedélyezi a 2007/2008. tanévben. 
 
  Határidő:  2007. május 18. 
  Felelős: jegyző 
 

 
(Előterjesztés intézményi minőségirányítási programok jóváhagyására) 
 

 
 105/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 

  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. tv.  
  102. § (2) f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóvá- 
  hagyja a: 
 
  1. Egyesített Óvodai Intézmény  
  Hajdúszoboszló, Rákóczi u.21.sz. 
  2.  Gönczy Pál Általános Iskola  
  Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7.sz. 
  3.  Thököly Imre Általános Iskola  
  Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 2-4.sz. 
  4.  Bárdos Lajos Általános Iskola 
  Hajdúszoboszló, Arany J. u.2.sz. 
  5. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 
  Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145.sz. 
  6.  Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola  
  Hajdúszoboszló, Rákóczi u.44.sz. 
  7. Közgazdasági Szakközépiskola   
  Hajdúszoboszló, Gönczy P.u.15.sz. 
  8.  Bocskai István Szakképző Iskola  
  Hajdúszoboszló, József A.u.25.sz. 
  9.  Szép Ernő Középiskolai Kollégium 
  Hajdúszoboszló, Gönczy P.u.15.sz.  
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  10. Zichy Géza Alapfokú Művészetoktatási Iskola   
  Hajdúszoboszló, Kálvin tér 5.sz. 
  11.  Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
           Hajdúszoboszló, Bányász u.27.sz.    
 
  minőségirányítási programját. 
 
  Határidő: 2007. május 18., illetve folyamatos 
  Felelős:   jegyző 
 

(Előterjesztés a Magyar Királyok Panoptikumának hajdúszoboszlói 
állandó elhelyezésére vonatkozóan) 
 

 106/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
  előzetesen egyetért a „Magyar Királyok Panoktikuma” című kiállí- 
  tás Hajdúszoboszlón, az Oláh Gábor utcán levő korábbi vízmű- 
  irodaépületben történő állandó elhelyezésével, a vonatkozó hasz- 
  nosítási programtervezettel és a fejlesztési elképzelésekkel. Meg- 
  bízza a jegyzőt, hogy a kiállítási anyag tulajdonosával folytassa az 
  előkészítő, egyeztető tárgyalásokat, amelyről adjon tájékoztatást a 
  képviselő-testületnek. 
 
  Határidő: folyamatos, illetve 2007. december 31. 
  Felelős:   jegyző 
 

(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2006. évi  
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről) 

 
 107/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
  előterjesztés szerint elfogadja az Önkormányzat 2006. évi   
  közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzést. 
 
  Határidő:  2007. május 31. 
  Felelős: polgármester 
 

(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról) 

 
 108/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az  
  Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervét az alábbi 5. és 6.  
  számú közbeszerzéssel egészíti ki: 
 

5.  
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  - közbeszerzés tárgya: Hajdúszoboszló belterületi utak felújításá- 
  hoz kapcsolódó engedélyezett tervdokumentáció elkészítése 
  - közbeszerzés mennyisége:  
  - közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
  - tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos eljá- 
  rás 
  - közbeszerzés becsült értéke (nettó): 9.400.000,-Ft 
  - hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 

 
6. 

  - közbeszerzés tárgya: Hajdúszoboszló belterületén csapadék-víz  
  - elvezetéshez kapcsolódó engedélyezett tervdokumentáció elké- 
  szítése 
  - közbeszerzés mennyisége:  
  - közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
  - tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos eljá- 
  rás 
  - közbeszerzés becsült értéke (nettó): 16.000.000,-Ft 
  - hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 

 
  Határidő:  azonnal 
  Felelős: polgármester 
 

(Előterjesztés érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatosan) 
 

 109/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata mentesíti a hajdúszobosz- 
  lói 4098 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát (Aranyos Benjáminné) a  
  kényszertagságából eredő további fizetési kötelezettsége (a már  
  megfizetett 83.070,-Ft érdekeltségi hozzájárulás feletti rész) alól  
  szociális indokai alapján. 
 
  Határidő:  azonnal 
  Felelős: polgármester 

 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról) 
 

 110/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról május hónapban  
  adott jelentést tudomásul veszi. 
 
  Határidő:- 
  Felelős:   - 
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K.m.f. 
 
 

Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                 jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül:   
   
Hajdúszoboszló, 2007. május 31.  
 
 
   Molnár Viktória  
          leíró 

 


