
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
 Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: 389-1/2008.   
 

K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. március 27-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Beszámoló Hajdúszoboszló közbiztonságáról (2007. év) ) 
 
  43/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 2007. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős: -  

 
 
(Előterjesztés a 2007. évben végzett menetrendszerinti helyi 
személyszállítás tapasztalatairól) 
 
  44/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság által 
készített tájékoztatóban foglaltakkal egyetért. 
 
Megállapítja, hogy a közszolgáltató 2007. évben az önkormányzat 
területén a menetrend szerinti helyi személyszállítást fenntartotta, 
a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően 
végezte, a kapott támogatást a Támogatási Szerződésben 
meghatározott célra használta fel. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
vállalja, hogy a helyi közforgalmú közlekedést 2008. január 01-től 
december 31-ig folyamatosan fenntartja. A helyi közlekedés 
működtetéséhez 7.500.000,-Ft saját forrásból származó vissza 
nem térítendő önkormányzati támogatással járul hozzá, amely a 
városi költségvetésbe beépült. 
 
Határidő: 2008.december 31. 
Felelős:   polgármester  
                jegyző 
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(Előterjesztés a város közigazgatási területén létesítendő 
geotermikus erőművel kapcsolatosan) 
 
  45/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem 
támogatja az együttműködési megállapodás aláírását a 
Panonplast Polifin Kft-vel a város közigazgatási területén 
geotermikus erőmű létesítése céljából.  
  
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
 
(Előterjesztés a városi közvilágítás 2008. évi díjáról) 
 
  46/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
városi közvilágítás 2008. évre vonatkozó üzemeltetési költségét 
93.975.270,-Ft összegben állapítja meg. A feladatellátáshoz még 
szükséges hiányzó forrást - bruttó 7.575.270,-Ft-ot -  hitel 
felvételével biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : polgármester 

 
 
(Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum Szervezeti és Működési 
Szabályzata és Kollektív Szerződése jóváhagyására) 
 
  47/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Járóbeteg-Ellátó Centrum Szervezeti és Működési Szabályzatát 
és Kollektív Szerződését 2008. 01. 01-ei hatállyal, és megállapítja, 
hogy a garantált illetményen felüli juttatásokat az adott évben az 
elfogadott költségvetési keret terhére lehet felhasználni.  
 
Határidő:  2008. április 10.  
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés a Városi Bölcsőde ÉAOP pályázat keretein belül 
történő felújításának lehetőségéről) 
 
  48/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Városi Bölcsőde elképzeléseit a bölcsőde bővítésére, 
illetve fejlesztésére vonatkozóan.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Regionális Tanács által az Észak-alföldi Regionális 
Operatív Program keretében kiírt „Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló 
fejlesztése” című pályázati felhívásra /Kódszám: ÉAOP-2008-
4.1.3B.C/ „Hajdúszoboszló, Városi Bölcsőde fejlesztése, bővítése” 
címmel pályázatot nyújt be.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht.-t (4024 Debrecen, 
Piac u. 54.) bízza meg a pályázat, valamint a megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésével 170.000,-Ft + ÁFA vállalási áron, sikeres 
pályázat esetén a projekt teljes költségének 2 % -a + ÁFA 
mértéknek megfelelő összegű sikerdíjat fizet meg a pályázatíró 
cég részére, ezen összegeket hitel terhére biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés, illetve a 
pályázati dokumentáció aláírására, a pályázathoz szükséges 
önerő biztosításáról a projekt részletes költségvetésének 
ismeretében külön dönt. 
 
Határidő: 2008. május 30. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Városi Televízió tevékenységéről, 
terveiről) 
 
  49/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  
  Hajdúszoboszlói Városi Televízió tevékenységéről, terveiről szóló  
  tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
  Határidő: - 
  Felelős: - 
 
 
(Tájékoztató a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény 
tevékenységéről) 
 
  50/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  
  Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény tevékenységéről szóló  
  tájékoztatót tudomásul veszi.  
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  Határidő: - 
  Felelős: - 
 
 
(Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2007. évi 
végrehajtásáról) 
 
 
  51/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja az éves jelentést az önkormányzat önálló költségvetési 
intézményeinek 2007. évi ellenőrzéseiről. 
 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja az éves jelentést a Polgármesteri Hivatal és a 
hozzátartozó részben önálló intézményei 2007. évi belső 
ellenzéséről.  

 
  Határidő: - 
  Felelős: - 

 
 
(Előterjesztés belterületbe vonásról) 
 
  52/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Hajdúné Vékony Terézia kérelmére elvi hozzájárulását adja a 
0221 hrsz alatti külterületi földrészlet belterületbe vonásához. Az 
elkészített vázrajzokat és terület-kimutatásokat ismételten a 
képviselő-testület elé kell terjeszteni. A belterületbe vonással 
kapcsolatos valamennyi költség a kérelmezőt terheli. 
 
Határidő:  2008. szeptember 30. 
Felelős:  főépítész 

 
 
(Előterjesztés a városközpont revitalizációjával kapcsolatos 
tanulmánytervekről) 
 
  53/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
városközpont revitalizációjához készülő tanulmányterveket 
továbbtervezésre alkalmasnak találja. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 
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(Jelentés a hulladékszállítás tapasztalatairól) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

   3/2008. (III.27.) Ör. sz. rendelete 
a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) Ör. sz 

rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. és 23. §-aiban kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a települési 
szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) Ör. sz. rendelet 
(továbbiakban: Ör.) módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 

Az Ör. 35. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
Azon nyugdíjas ingatlantulajdonos, aki a közszolgáltatással 
érintett ingatlanban egyedül él, nem kap lakásfenntartási 
támogatást a vonatkozó jogszabály alapján a közszolgáltatás 
tárgykörében, s jövedelme nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, valamint 
ezen tényekről nyilatkozatot juttat el a nyugdíjszelvényt (nyugdíj 
átutalásáról szóló számlakivonatot) mellékelve a 
Közszolgáltatóhoz, a jelen rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott közszolgáltatási díj 50 %-át köteles megfizetni. A 
díj fennmaradó részét az Önkormányzat a Közszolgáltató részére 
köteles megtéríteni. 

 
Záró rendelkezés 

 
2. § 

 
Jelen rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba. 

 
 
(Előterjesztés a KORDEN Kft. kérelméről) 
 
  54/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
tudomásul veszi, hogy a KORDEN Kft. a Szilfákalja utca felől 
közelíti meg az építkezési területet. A Kft. köteles beszerezni a 
közterület használatához szükséges engedélyeket.  
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy KORDEN Kft. a Hajdúszoboszló, Szilfákalja 4. 
szám alatti ingatlanon tervezett bontási és építkezési munkálatok 
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idejére, a jelenleg a Szilfákalja 4. szám alatti ingatlanhoz kerített, 
de az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanrészt felvonulási 
területként használja az alábbiak szerint: 
- A Kft. az érvényben lévő önkormányzati rendelet alapján az 
ingatlan használatáért bérleti díjat köteles fizetni, melynek 
összege:   310 Ft/m2/hó + ÁFA, összesen 229.400,-Ft/hó + ÁFA. 
- A Kft. térítés nélkül vállalja az ingatlanrészen található 
melléképület elbontását. 
- A Kft. vállalja az ingatlanon található fakinövések és bokrok 
kivágását, valamint az építkezést követően a kerítés eltávolítását. 
- A kivitelezési munkálatokat követően a Kft. az ingatlanrészt 
füvesített állapotban köteles az önkormányzat részére átadni. 
 
Határidő: 2008. október 30. 
Felelős:   jegyző 

 
 
(Előterjesztés az I.F.K. 2001. Kft. kérelméről) 
 
  55/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy az önkormányzat éljen a Hajdúszoboszló, Gábor 
Áron u. 32. szám alatti 2497/2 hrsz-ú, 6038 m2 területű, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra bejegyzett 
elővásárlási jogával, és azt a 2002. 07.09.-én kelt adásvételi 
szerződésben rögzített négyzetméterenkénti áron visszavásárolja 
az I.F.K. 2001. Kft.-től. A vételárat az önkormányzat hitelfelvétel 
terhére biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2008. március 17. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadására) 
 
  56/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszló külterületén található 0142 hrsz-ú csatorna 
tulajdonosi jogának gyakorlója, hozzájárul ahhoz, hogy Szoboszlai 
Imre, a 0142 hrsz-ú, csatorna megnevezésű ingatlant öntözés 
céljára igénybe vegye. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló 
nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2008. április 30. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés települési folyékony hulladék közszolgáltatási díj 
módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

    4/2008. (II.27.) Ör. sz. rendelete a települési folyékony 
hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló 

  33/2007. (XII.13.) Ör.sz. rendelet módosítására 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, a helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
(továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a 253/1997. (XII.20.) és a 213/2001.(XI.14.) 
Kormányrendeletek vonatkozó szakaszaiban foglaltakra 
hivatkozással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 

1.) A rendelet 1.sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a jelen 
rendelet 1.sz. melléklete lép. 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2008. április 01. napján lép hatályba.  
 
 
(Előterjesztés az Aztecoffee kávézó teraszának létesítésével 
kapcsolatosan) 
 
  57/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja  Milosevics Zsolt kérelmét, hogy  az Aztecoffee kávézó  
(Hajdúszoboszló, Szilfákalja 36.) előtt található, közterületi 
teraszát megnagyobbítsa a csatolt vázlatterv alapján. A terasz 
lefedése 2 db, egyenként 50 m2 nagyságú, közép oszlopokra 
szerelt, két irányba konzolosan kiengedhető ponyvafedés. A 
teraszon csak asztalok és székek helyezhetőek el. 
A terasz burkolata kialakításának meg kell egyeznie a meglévő 
sétány és támfal anyagával valamint burkolatkiosztásával, fa és 
cserje kivágása nem engedélyezett. 
A terasz létesítése ideiglenes - évente legfeljebb 6 hónapig 
fennálló -, így annak elbontásáról a kérelmezőnek minden évben 
gondoskodnia kell.  
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Kérelmező a terasz kialakítását a közterület igénybevételéről 
szóló, többször módosított 5/2001. (IV.01.) Ör.sz. rendelet 4.§(3) 
bekezdése betartásával – szezonon kívül – végezheti. 
Ezen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a 
szükséges egyéb engedélyek beszerzése alól. 
 
A képviselő-testület támogatja, hogy kérelmezővel a közterület 
használatára vonatkozóan legalább három évre szóló szerződés 
kerüljön megkötésre a rendes és rendkívüli felmondási jogok 
biztosítása mellett. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés pályázati lehetőségekről) 
 
  58/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által várhatóan 
kiírásra kerülő pályázatok keretében az alábbi fejlesztések 
megvalósítását határozza el: 
 
1.) HÖF  TEKI : 
 
1.1.) Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése 
célon belül utcanév táblák beszerzésére     
1.2.) Közvilágítás energiatakarékos megoldása, hiányzó 
közvilágítás kiépítése az alábbi utcákban: Malom sor, Gábor Áron 
utca-Liget utca kereszteződés, Pávai Vajna Ferenc utca vége, 
Major utca, Eötvös utca, Arany János utcai óvodánál, fajátszótér 
megvilágítása 
 
2.) HÖF CÉDE: 
 
2.1.) Játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI.27.) 
GKM  rendeletnek megfelelő köztéri játszóterek bővítése felújítása 
tárgyában a meglévő Szilfákalja 16. sz. és a Szilfákalja 37. sz. 
alatti társasháznál található játszótér felújítása, átépítése.  
 
3.) ÉA-TEUT: 
 
3.1.) A Médy-Libagát utca burkolatfelújítása 
3.2. A Tompa utca burkolatfelújítása 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, kezdje meg a pályázatok 
előkészítését. A pályázatok benyújtását megelőzően dönt a 
fejlesztésekhez szükséges sajáterő biztosításáról.  
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Határidő: pályázati kiírásoknak megfelelően 
Felelős:   jegyző 

 
 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2008. évi 
beruházási programjáról) 
 
  59/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2008. évre vonatkozó beruházási programot és ütemtervet 
támogatja. 
 
Határidő: folyamatos, pályázatok függvényében 
Felelős  : polgármester 
                jegyző 

 
 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2008. évi 
közbeszerzési tervéről) 
 
  60/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét a mellékelt terv 
szerint elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2008. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
(Előterjesztés a középiskolák alapító okiratainak módosításáról) 
 
  61/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Hőgyes Endre 
Gimnázium és Szakközépiskola, a Közgazdasági 
Szakközépiskola, és a Bocskai István Szakképző Iskola alapító 
okiratát az előterjesztésben szereplő módosításokkal. 
 
Határidő:  2008. március 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés általános és középiskolák pedagógiai programjáról) 
 
  62/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a  
Gönczy Pál Általános Iskola,  
a Thököly Imre Általános Iskola,  
a Bárdos Lajos Általános Iskola, 
a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola,  
a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola,  
a Közgazdasági Szakközépiskola és a  
Bocskai István Szakképző Iskola 
pedagógiai programjait. 
 

Határidő: 2008. március 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés Fazekas István népi iparművész ingóhagyatékára              
 vonatkozó közérdekű kötelezettségvállalással kapcsolatban) 
 
  63/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
elhunyt Fazekas István népi iparművész (Hajdúszoboszló, Ady E. 
u. 2. sz.) ingóhagyatéka örökösének Áreldt Györgynének ingyenes 
közérdekű kötelezettségvállalását köszönettel elfogadja, az 
ingóhagyaték tárgyát képező  dolgokat megőrzésre átveszi, a 
közérdekű kötelezettségvállalásban leírtak szerint megőrzi és 
bemutatja Bocskai István Múzeumában. Az ingóhagyaték leltár 
szerinti átvételére és a közérdekű kötelezettségvállalás szerinti 
kezelésére a Bocskai István Múzeum vezetője jogosult. A 
képviselő-testület mindezzel méltóképpen meg kívánja őrizni 
Fazekas István népi iparművész emlékét, gyűjteményét 
közkinccsé teszi. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2008. március 31. 
Felelős: jegyző, illetve Hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum     
    vezetője 

 
(Előterjesztés a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról) 
 
  64/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2008-2010. évekre szóló Települési Környezetvédelmi Programot 
elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2010. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Környezetvédelmi Program 2008. évi intézkedési       
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 tervére) 
 
  65/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 
2008. évi intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 
 

2008. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Közüzemi Kft fejlesztése, iszaptavak rekultivációja  
24.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő, Közüzemi Kft. 
ügyvezetőigazgató 
 
2. Csapadékvíz, belvízépítés ÉAOP pályázat 
50.000.000,-Ft – pályázati önerő – sajátforrás 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
3. Forgalmi rend felülvizsgálat 
1.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
4. Célgép folyékony síktalanításhoz 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő, VG Zrt. vezérigazgató 
 
5. Szennyvízcsatorna hálózat befejező ütem, szennyvíztelep 
bővítése KEOP pályázat 
60.000.000,-Ft – pályázati önerő – sajátforrás 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
6. Fásítás 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő,  
 
7. Szippantott szennyvíz - kezelés, tisztítás 
4.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
8. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, 
belvízmentesítés 
16.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
9. Köztisztasági feladatok ellátása 
Köztisztaság, síktalanítás 
42.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
A nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetése 
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43.600.000,-Ft /sajátforrás/ 
A szemétszállítás többletköltsége 
17.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
12.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
10.  Zöldterületek fenntartása 
40.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
11. Allergén növények kaszálása 
2.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
12. Szúnyogirtás, rágcsáló és kártevő irtás 
6.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat 
forráshiány miatt pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a 
jegyzőt a pályázati lehetőségek figyelésére. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés dűlőutak elnevezéséről) 
 
  66/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést átdolgozásra visszaadja az előterjesztőknek. 
Javasolja, hogy a következő ülésre a környezethez illő, esetleg 
már a köztudatba átment közterület elnevezésekre tegyenek 
javaslatot egyeztetve az ott élőkkel és a hivatal munkatársaival, 
illetékes bizottságaival.  
Határidő: április 30.  
Felelős: irodavezető-főmérnök  

 
 
(Válasz Erdei Gyula képviselő úr interpellációjára) 
 
 67/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat 
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 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 nem fogadja el Szilágyiné Pál Gyöngyi Erdei Gyula 
 interpellációjára adott válaszát, kivizsgálásával megbízza az 
 önkormányzat városfejlesztési, műszaki bizottságát.  
 
 Határidő: április 30.  
 Felelős:   bizottsági elnök  
 
(Válasz Dr. Papp Jenő interpellációjára)  
 
  68/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság vis major keretére 
vonatkozóan hozott, 2 millió forintot járdaépítésre, 0,8 millió 
forintot kerítésépítésre felhasználni kívánó határozatát 
felülvizsgálta és azt megsemmisíti, mivel a döntés nem felel meg a 
2008. évi költségvetési rendeletben meghatározott vis major 
rendeltetési célnak.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   bizottsági elnök  

 
 
 

 

K.m.f. 
 

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

 
A kivonat hiteléül:  
 
  
Hajdúszoboszló, 2008. április 9.  
 
 
 Molnár Viktória  leíró 

 

 

 


