
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
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K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. május 15-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 
értékeléséről) 
 
 108/2008. (V. 15.) 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 2007. 
évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2008. május 31.  
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés a Mátyás király sétány 4-6. szám alatti ingatlan 
villamos energia ellátására) 
 
 109/2008. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mátyás király sétány 4/b szám alatti ingatlan villamos-energia 
ellátáshoz szükséges transzformátor-állomás elhelyezésével 
egyetért, de csak új helyszínen, amelynek meghatározását kéri a 
kérelmezőtől. Ennek megtörténte után a tulajdonosi hozzájárulás 
megadásának kérését újra tárgyalja.  
 
Határidő: 2008. május 31., illetve folyamatos  
Felelős:   jegyző  

 
(Előterjesztés Kálvin tér 5. szám alatti ingatlan értékesítésére) 
 
 110/2008. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Kálvin tér 5. szám alatti, 2288 hrsz-ú 
ingatlan értékesítéséhez Dr. Úr Attila Bendegúz és a Terra-H Zrt. 
részére 26.850.000,-Ft + ÁFA eladási áron.  
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Az ingatlan birtokbaadásának ideje a lakók kiköltözését követő 8 
napon belül, de legkésőbb 2008. december 31. 
Vevő a vételárat két egyenlő részletben fizeti meg eladó részére, 
az első részletet az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, 
a fennmaradó részt az ingatlan birtokbaadásakor. 
A befolyt bevétel terhére biztosítja az önkormányzat a két nagyobb 
lakásban élő család elhelyezését társasházi lakások vásárlásával. 
A harmadik lakásban élő bérlő az egyik üres önkormányzati 
lakásban kerül elhelyezésre, melynek felújítási költségét az 
önkormányzat az értékesítés bevételéből biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős:   jegyző, VgZrt. vezérigazgatója 

 
 
(Előterjesztés a 9421 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítésére) 
 
 111/2008. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 9421 hrsz-ú, 340 m2 nagyságú, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez Nagy 
Jánosné (4200 Hajdúszoboszló, Csepűskert, Pl.: 142.) részére  
bruttó 80.000,-Ft eladási áron. Vevő a vételárat három hónap alatt, 
három részletben fizeti meg az önkormányzat részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszló, Hőforrás út 3. szám alatti bérlők 
elhelyezésére) 
 
 112/2008. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 

a.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Gönczy Pál u. 6-8. szám alatti üresen álló szolgálati 
lakást, szociális bérlakássá átminősíti. 
 
b.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló 
Gönczy Pál u. 6-8 szám alatti lakás határozatlan időtartamra  
 
Kovács Jánosné és gyermeke Nagy Béla Hajdúszoboszló, 
Hőforrás u. 3. szám  alatti bérlők részére kiutalásra kerüljön. 
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c.) Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Hajdúszoboszló, 
Szilfákalja 31/c. fsz. 3 sz. alatti lakás 
 
Szalai Gábor, Szalai Gáborné és Szalai György 
 
Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 3. szám alatti bérlők részére 
határozatlan időtartamra kiutalásra kerüljön. 
 
d.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a bérlők kiköltözését 
követően a Hőforrás u. 3. szám alatti ingatlanon lévő épületek 
lebontásra kerüljenek. A bontás költsége a polgármesteri hivatalt 
terheli. 
Az ingatlan értékesítését követően befolyt pénzösszeget az 
önkormányzat a szociális bérlakások számának növelésére 
használja fel.  
 
Határidő: 2008. december 31., illetve folyamatos 
Felelős:   jegyző 
      VgZrt vezérigazgató 
 

 
(Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola Minőségirányítási 
Programjának jóváhagyására) 
 
 113/2008. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. 
102. § (2) f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva 
jóváhagyja a Bocskai István Szakképző Iskola (Hajdúszoboszló, 
József A. u. 25.) minőségirányítási programját. 
 
Határidő:  2008. május 31, illetve folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának 
módosításáról) 
 
 114/2008. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 
1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva jóváhagyja, az Egyesített Óvodai Intézmény, a 
Bocskai István Szakképző Iskola és a Zichy Géza Zeneiskola- 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát az 
előterjesztésben szereplő módosításokkal. 
 
Határidő:  2008. május 31. 
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Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2007. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről) 
 
 115/2008. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
melléklet szerint elfogadja az Önkormányzat 2007. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzést. 
 
Határidő:  2008. május 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
(Előterjesztés a HCKÖ működésének törvényességéről) 
 
 116/2008. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyző tájékoztatóját a Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat törvényes működéséről tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
 
(Előterjesztés a HCKÖ lakás felújítási támogatást kérő 
kezdeményezése) 
 
 117/2008. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
magánszemély tulajdonában álló lakás felújításához anyagi 
támogatás nyújtására vonatkozó kérelmét nem tudja teljesíteni, 
mivel azt a jogszabályok nem teszik lehetővé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés térségi kerékpárút hálózattal kapcsolatosan) 
 
 118/2008. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
térségi kerékpárút hálózat  kül-, és belterületi  (Nagyhegyes – 
Hajdúszoboszló közötti szakasz és a Hajdúszoboszló, Ady Endre 
utca és a József Attila utca közötti szakasz ) szakaszának 
elkészült engedélyes tervei szakhatóságokkal és közmű 
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szolgáltatókkal, valamint a hatósági engedélyeztetéssel felmerülő 
feladatainak ellátásával - sokszorosítási és eljárási díjak 
viselésével egyidejűleg - a Prokat Mérnöki Iroda Kft.-t ( 4032 
Debrecen, Tessedik Sámuel u. 1.) bízza meg. 
A felmerülő költségeket a két önkormányzat az alábbiak szerint 
viseli: 
 

Megnevezés Nagyhegyes 
Önkormányzat 

Hajdúszoboszl
ó 

Önkormányzat 

Összesen 

Külterületi kerékpárút 
hálózat  

3,2 km 4,7 km 7.9 km 

Belterületi kerékpárút 
hálózat 

-  1,2 km  1,2 km 

Összes nyomvonalhossz 3,2 km 5,9 km 9,1 km 

Összes terv-engedélyezési 
költség 

1.318.680,-Ft 2.431.320,-Ft 3.750.000,-
Ft 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatára eső költséghányadot a 
Képviselő-testület a 2008. évi városi költségvetés beruházási (14. 
sz. melléklet) táblázatában található „Térségi kerékpárút 
fejlesztés” feladaton rendelkezésre álló forrásból biztosítja.  
Nagyhegyes Község Önkormányzata egyetértését követően 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
Az engedélyeztetés végső dátuma a szerződéskötéstől számított 
60 napon belül. 
Kerékpárút hálózat fejlesztésre kiírt pályázat esetén a Képviselő-
testület külön előterjesztés alapján dönt a konkrét fejlesztésről.  
 
Határidő: 2008. július 31., illetve pályázati kiírástól függően 
Felelős:  jegyző 

 
(Tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról) 
 
 119/2008. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általános iskolai beiratkozásról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 
 
 
 

 
 



 6 

(Válasz Vágó Zsolt képviselő úr interpellációjára) 
 
 120/2008. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Vágó Zsolt képviselő úr Csatornakerti dűlő utak 
javításával kapcsolatos interpellációjára adott választ. Az 
interpellációval érintett kérdés kivizsgálásával megbízza a 
városfejlesztési, műszaki bizottságot és az ügyrendi, igazgatási, 
jogi bizottságot. A városfejlesztési, műszaki bizottság adjon 
választ az elvégzett munka műszaki megfelelőségére, az 
ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság pedig vizsgálja annak 
jogszerűségét. A vizsgálat eredményéről tájékoztassák a 
képviselő-testületet.  
 
Határidő: 2008. június 30.  
Felelős:   bizottsági elnökök, jegyző  

 
 
(Váradi Ferenc képviselő úr Bocskai Filmszínházra vonatkozó 
indítványa) 
 
 121/2008. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 
napon belül új pályázatot ír ki 30 napos benyújtási határidővel a 
Bocskai Filmszínház és kertmozi üzemeltetésére. A pályázatok 
szakmai értékelésével a Kulturális és Sport Bizottságot bízza meg, 
jogszabályi feltételeinek vizsgálatával pedig az Ügyrendi, 
Igazgatási, Jogi Bizottságot.  
 
Határidő: 2008. május 23., illetve folyamatos  
Felelős:   jegyző  

 
 

K.m.f. 
 

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

 
A kivonat hiteléül:  
  
Hajdúszoboszló, 2008. május 22.  
 
 
 Molnár Viktória leíró 

 

 


