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K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. június 12-én tartott 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(A hajdúszoboszlói városi rendőrkapitányság támogatási 

megállapodás kezdeményezése) 
 

 129/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

fedezet hiányában nem támogatja a városi rendőrkapitányságon 
román rendőrök ideiglenes alkalmazásához szükséges pénzügyi 

hozzájárulást.  
 
Határidő: - 

Felelős:  - 
 

(Előterjesztés pedagógus dolgozói létszám meghatározására) 
 
 130/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

165/2004.   (XI. 25.) sz. képviselő-testületi határozatból eredő 
feladatelmaradás miatt, a  Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában 
a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel rendelkező 

pedagógusok számát 2008. szeptember 1-től 34 főben határozza 
meg. 

 
Határidő: 2008. június 30., illetve értelemszerűen  
Felelős: jegyző 

         érintett intézmény vezetője 
 

(Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények értékelésére) 
 
 131/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete az 

1993. évi LXXIX. tv. 102. § 2. pontjának d) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva, az Oktatási Bizottság 
véleménye alapján a Gönczy Pál Általános Iskola 

intézményértékelését jóváhagyja.   
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Az intézményi önértékelés alapján, az Önkormányzati 

Minőségirányítási Programban foglaltak figyelembevételével az 
alábbi feladatokat határozza meg: 

 

 Eddigi jó eredményeik, hagyományaik megőrzése.  

 Partnereikkel őszinte kapcsolat fenntartása, annak folyamatos 
ápolása. 

 A kompetencia alapú oktatásra való felkészülés (tantestület 

továbbképzése). 

 Az országos kompetenciamérés eredményeinek folyamatos 

feldolgozása, intézményi szintű intézkedési terv kidolgozása az 
alapvető kompetenciák fejlesztésére. 

 A tanulók szocializációs szintjének emelése a partnereinkkel való 
szoros együttműködés során. 

 A pályaorientáció segítése. 

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete az 

1993. évi LXXIX. tv. 102. § 2. pontjának d) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva, az Oktatási Bizottság 

véleménye alapján a Bárdos Lajos Általános Iskola 
intézményértékelését jóváhagyja.   
Az intézményi önértékelés alapján, az Önkormányzati 

Minőségirányítási Programban foglaltak figyelembevételével az 
alábbi feladatokat határozza meg: 
 

 Készüljön fel a nevelőtestület a különböző konfliktushelyzetek 
kezelésére. 

 A kompetencia alapú oktatás folytatása felmenő rendszerben s a 
tartalom független kompetenciák fejlesztése, úgymint  

- digitális kompetenciák,  
- hatékony önálló tanulás, 
- szociális kompetenciák.  

 Az 5-6. osztályban a nem szakrendszerű oktatás bevezetése, 
mely az esélyteremtés pedagógiai lehetősége.  

 Az IMIP-ben elfogadott teljesítményértékelés teljes alkalmazotti  
közösségre történő kiterjesztése a beválás vizsgálat után.  

 Az Oktatási Törvény értelmében különös figyelmet fordítson a 
pedagógus közösség az organikus vagy nem organikus eredetre 
utaló tartós, vagy súlyos rendellenességgel küzdő tanulók 

beillesztésére, fejlesztésére, mely az esélyteremtést biztosítja.  

 A pályázati lehetőségek kiaknázása az oktatás - nevelés területén, 

az épület felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése területén.  
 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete az 
1993. évi LXXIX. tv. 102. § 2. pontjának d) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva, az Oktatási Bizottság 

véleménye alapján a Bocskai István Szakképző Iskola 
intézményértékelését jóváhagyja.   
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Az intézményi önértékelés alapján, az Önkormányzati 

Minőségirányítási Programban foglaltak figyelembevételével az 
alábbi feladatokat határozza meg: 

 

 A képzési szerkezet meghatározása mellett a szakképzés 

eredményességének és minőségének javítása. 

 A szakképzési társulás célkitűzéseinek megfelelően kiemelt 
figyelmet fordítani a vendéglátói-idegenforgalmi szakmacsoportra. 

 A kompetencia-mérés eredményességének javítása érdekében a 
pedagógusok módszertani felkészítése. 

 A pénzügyi lehetőségek figyelembevételével az oktatás tárgyi 
feltételeinek folyamatos korszerűsítése. 

 
4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete az 

1993. évi LXXIX. tv. 102. § 2. pontjának d) bekezdésében 

meghatározott jogkörében eljárva, az Oktatási Bizottság 
véleménye alapján az Egyesített Óvodai Intézmény 

intézményértékelését jóváhagyja.   
Az intézményi önértékelés alapján, az Önkormányzati 
Minőségirányítási Programban foglaltak figyelembevételével az 

alábbi feladatokat határozza meg: 
 

 Részmunkaidős foglalkoztatás bevezetésével törekedjen a 
költséghatékonyabb intézményi működés megvalósítására.  

 Továbbra is legyen biztosítva a tagóvodák szakmai autonómiája.  

 Kerüljön folyamatosan bevezetésre a kompetencia alapú nevelés 
az óvoda minden csoportjában, az ahhoz szükséges tárgyi 

feltételek biztosításával. 

 Legyen folyamatos a kapcsolat külső partnereikkel, a 

Fenntartóval, az Oktatási Irodával, a társintézményekkel.  
 

5. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete az 

1993. évi LXXIX. tv. 102. § 2. pontjának d) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva, az Oktatási Bizottság 

véleménye alapján a Zichy Géza Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény intézményértékelését jóváhagyja.   
Az intézményi önértékelés alapján, az Önkormányzati 

Minőségirányítási Programban foglaltak figyelembevételével az 
alábbi feladatokat határozza meg: 

 

 A Kiválóra Minősített Művészetoktatási Intézmény cím megtartása, 

Ezt úgy tudjuk elérni, hogy pedagógiai programunkat mindig szem 
előtt tartva, színvonalas és eredményes oktató-nevelő munkát 
végzünk. 

 Az iskola vonószenekarának továbbfejlesztése, valamint a 
Hajdúszoboszlói Ifjúsági Fúvószenekar mélyréz-utánpótlásának 

biztosítás.  

 A hagyományteremtő kezdeményezések életben tartása.  
 

Határidő:  2008. június 12. 
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Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés magasabb vezetői megbízásra) 

 
 132/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 

 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ában 

meghatározott jogkörében eljárva elfogadja Koncz Zsuzsannának 
a Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatójának kérését és 2008. 
augusztus 27-től, visszavonja igazgatói megbízását. 

A képviselő-testület megköszöni Koncz Zsuzsanna eddigi szakmai 
és vezetői munkáját. 

 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ában 

meghatározott jogkörében eljárva, a Bárdos Lajos Általános Iskola 
igazgatói feladatainak ellátásával 2008. augusztus 28-tól, 2009. 

július 31-ig Tömöri Ilonát az iskola jelenlegi igazgató helyettesét 
bízza meg, bérének változatlanul hagyásával, az általános iskolai 
igazgatói pótlékkal.  

 
Határidő:  2008. június 30., illetve értelemszerűen  

Felelős:      jegyző 
         oktatási irodavezető 

 

(Tájékoztató a körzeti építéshatóság tevékenységéről, terveiről)  
 

 133/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 

körzeti építéshatóság tevékenységéről, terveiről szóló beszámolót 
tudomásul veszi.  

 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Jelentés az önkormányzat hivatala, cégei, intézményei pályázati  

tevékenységéről, a további feladatokról)  
 
 134/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat hivatala, cégei, intézményei pályázati 
tevékenységéről adott jelentést elfogadja. Megállapítja, hogy az 
eddigi időszakban eredményesen sikerült kihasználni a kínálkozó 

pályázati forrásokat, a támogatások segítségével a város 
arányosan, ütemesen fejlődött a különböző önkormányzati 

feladatkörbe tartozó területeken. A testület a jelentésben 
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meghatározott feladatokkal egyetért, azok folyamatos teljesítését 

szükségesnek tartja. 
 

Határidő: folyamatos, jelentéstételre 2010. szeptember 30. 
Felelősök: - jegyző 
                 - önkormányzati gazdasági társaságok (vezér)igazgatói  

                 - intézmények vezetői 
 

(Előterjesztés a településrendezési tervmódosítás alátámasztó 
munkarészéhez tartozó környezeti vizsgálat szükségességéről) 
 

 135/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Az 
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” hozott 
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján- figyelembe véve a bevont 

közigazgatási szervek írásos véleményét is - a folyamatban lévő 
településrendezési tervek módosításához az 5. sorszámú 

külterületi módosítást – a terület besorolásának tisztázásáig – 
felfüggeszti. A további esetekben nem tartja szükségesnek a 
környezeti vizsgálat elkészíttetését. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  jegyző, főépítész 
 
(Előterjesztés a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 2009. 

évi mértékének megállapításával kapcsolatban) 
 

 136/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 

2009. évre vonatkozóan nem kíván változtatni a tartózkodási idő 
utáni idegenforgalmi adó 2008. évben alkalmazott mértékein, így 

azt belterületen 340,-Ft/fő/vendégéjszaka, míg külterületen 230,-
Ft/fő/vendégéjszaka mértékben határozza meg továbbra is.  
 

Határidő:  2008. december 31. 
Felelős: főkönyvelő 

 
(Előterjesztés a 13. havi illetménnyel kapcsolatban)  
 

 137/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
városban dolgozó közalkalmazottak és köztisztviselők 2008 évi 
13. havi juttatásának kifizetéséhez szükséges fedezetet a 90 millió 

forint bérfejlesztéssel kapcsolatos állami támogatásából, valamint 
80 millió forintot hitelből kívánja finanszírozni. 

 
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2008. december 31. 
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Felelős: jegyző, illetve irodavezető-főkönyvelő  
 
(Előterjesztés a Gábor Áron u. 32. szám alatti ingatlan 

visszavásárlásáról) 
 
 138/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 

hajdúszoboszlói 2497/2 hrsz-ú ingatlant az I.F.K. 2001 Kft-től 70 
millió Ft + ÁFA áron visszavásárolja.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok aláírására.  

 
Határidő: 2008. július 31.  

Felelős:   jegyző  
 
 

(Előterjesztés a FIBERNET Rt. tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelméről) 

 
 139/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a hajdúszoboszlói  Attila utca (5354 hrsz), Arany János utca 

(5724 hrsz) Gorki j utca (4256 hrsz) ingatlanok tulajdonosa, 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Fibernet Zrt., mint a 
Hajdúszoboszlói CATV hálózat tulajdonosa által benyújtott 

T/H03/08/01/08 munkaszámú (rajzszám: FN-SZN-01/NY/001- FN-
SZN-01/NY/0015) tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően 

hálózatfejlesztést hajtson végre, illetve 3 db NODE szekrény 
elhelyezését kivitelezze, azzal a feltétellel, hogy kérelmező a 
közútkezelői hozzájárulásban foglaltakat maradéktalanul betartja.  

A szekrényeket úgy kell elhelyezni, hogy az a kereszteződéseknél 
a kilátást ne zavarja. A hozzájárulás abban az esetben érvényes, 

ha a kérelmező szekrényenként egyszeri, nettó 50.000 Ft-os 
bérleti díjat fizet a tulajdonosnak.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

okiratok aláírására. 
 

Felelős:    jegyző 
Határidő: azonnal 

 

(Előterjesztés a volt gyepmesteri telep értékesítéséről)  
 

 140/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 

hajdúszoboszlói 0121 hrsz-ú ingatlant egyenlőre nem értékesíti. 
Felkéri a hivatalt, hogy az ingatlant vonassa ki a művelési ág alól, 

ezt követően ingatlanforgalmi szakértővel értékeltesse fel és 
terjessze ismételten a képviselő-testület elé.  
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Határidő: július 30.  
Felelős:   jegyző  

 
 
(Előterjesztés saját használatú út kialakítására)  

 
 141/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 

0347 hrsz-ú lőtér területének igénybevételével egy 12 m széles út 
kerüljön kialakításra.  

- Az út tervezése, kialakítása és földhivatali ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyeztetése teljes pénzügyi fedezet 
mellett a beruházók feladata.  

- A 0346 hrsz-ú ingatlanból az út kialakításához szükséges 
területrészt a beruházók teljes pénzügyi fedezete mellett sajátítja 

ki az önkormányzat. 
- Az áruház megközelítését szolgáló közúti kapcsolat a 
Közlekedési Felügyelet, valamint az érintett szakhatóságok, 

közútkezelők által megadott előírások szerint kerül megépítésre. 
- Az önkormányzati terület igénybevételéért beruházó vállalja az 

önkormányzat tulajdonában lévő lőtér kerítésének kiépítését.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert a beruházókkal létrejövő 
megállapodás aláírására. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a jegyzőt a kisajátítási eljárás elindítására.  
 

Határidő: 2008. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés Peterman László ingatlancsere és belterületbe 
vonás iránti kérelméről) 

 
 142/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  

 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 0220/7 hrsz-ú önkormányzati út 

megnevezésű ingatlannak a 0220/13 hrsz-ú ingatlanon található 
csatorna területének cseréjéhez azzal, hogy a mellékelt rajzon is 

szereplő csatornához 6 méteres szolgalmi jogot biztosítson a 
kérelmező.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 

0220/7 hrsz-ú ingatlant forgalomképessé nyilvánítja. A 
telekalakításhoz szükséges munkarészeket kérelmező a saját 

költségén készítteti és engedélyezteti. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 

ingatlancseréhez és a telekalakításhoz szükséges okiratok 
aláírására. 

 
Határidő: 2008. december 31., folyamatos 
Felelős: jegyző, főépítész 

 
2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elvben hozzájárul a hajdúszoboszlói 0220/8 és 0220/13 hrsz-ú 
területek részbeni belterületbe vonásához az előterjesztés 
mellékletét képező vázrajzok alapján. A végleges belterületbe 

vonáshoz szükséges dokumentumokat ismételten a képviselő-
testület elé kell terjeszteni. 

 
Határidő: 2008. december 31., folyamatos 
Felelős: jegyző, főépítész 

 
(Előterjesztés a Tokay utca 84. szám alatti telek 

visszavásárlásáról) 

 
 143/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Tokay u. 84. sz. alatti 
7642/77 hrsz-ú ingatlan visszavásárlásához a 2002. április 30-án 
kelt adásvételi szerződésben foglaltaknak megfelelően. A 

187.110,-Ft visszavásárlási értéket a képviselő-testület a hitelkeret 
terhére biztosítja.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 

Határidő: 2008. augusztus 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan 
közterületi járda építéséről) 

 
 144/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja a Hanna’96 Kft. saját költségére történő, közterületi 

járda építésére vonatkozó kérelmét az alábbi feltételek együttes 
teljesülése mellett: 

A támfalas kialakítású járda Damjanich u. felőli végén a 
szintkülönbség áthidalására lépcső kiépítése engedélyezett a 
szükséges mértékű korlátok kihelyezésével az előterjesztés 3.sz. 

mellékletében felvázoltak szerint. 

Mind a meglévő, mind pedig az új építésű köztéri járdákat térkő 

burkolattal kell ellátni, melyek legalább 2 színű kővel, kiosztási terv 
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alapján kerüljenek kialakításra a főépítész előzetes 

hozzájárulásával. A Fürdő utcai meglévő járda átépítését teljes 
szélességben úgy kell kialakítani, hogy annak nyomvonalában 

szintbeli eltérés vagy törés sehol sem lehet.  
A képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hanna’96. 
Kft. közterületen az alábbi utcabútorokat elhelyezze és 

növénytelepítéseket elvégezze: 
- 10 db köztéri pad  

- 7 db hulladékgyűjtő  
- rézsűképzés a szükséges mértékben 
- közterületi zöldfelület füvesítés  

- dísznövények ( bokrok, cserjék 3 db) telepítése 
- támfalnál cserjék telepítése  

A tulajdonosi hozzájárulás a Hanna’96. Kft-t nem mentesíti fenti 
munkálatok elvégzéséhez szükséges hatósági és egyéb 
engedélyek megszerzése alól.  

 

Határidő:    - 

Felelős:   jegyző 
 
(Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlására)  

 
 145/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 
hajdúszoboszlói 2475/13/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan nem él 

az elővásárlási jogával.  
 

Határidő: - 
Felelős:  - 

 

(Előterjesztés a polgármesteri hivatal létszámának újbóli  
megállapítására) 

 
 146/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2008. július 1-től  

 
- a polgármesteri hivatal igazgatási létszámát egy 
vagyongazdálkodási ügyintézővel növeli, létszámcsökkentésre 

hivatkozva 2 fővel csökkenti, összességében 61 fő helyett 
legfeljebb 60 főben,  

 
- a hivatali szakfeladatokhoz tartozó okmányiroda létszámát egy 
fővel növeli, összességében az okmányiroda létszámát 10 helyett 

legfeljebb 11 főben, a hivatali szakfeladatokon dolgozók számát 
67 helyett legfeljebb 68 főben  

 
állapítja meg.  
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A képviselő-testület a létszámcsökkentést úgy hajtja végre, hogy a 
hivatal tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága 

mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az 
azt követő években is biztosítani tudja.  
 

A képviselő-testület megvizsgálta és megállapítja, hogy az érintett 
irodavezetők foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési 

szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag 
megüresedő álláshelyeken nincs lehetőség, illetve nem tervezi az 
érintettek munkaköréhez illeszkedő új álláshely jóváhagyását.  

 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a megszüntetett 

álláshelyek legalább öt évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha a 
jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.  
 

Utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  
 

Határidő: létszámcsökkentés végrehajtására: 2008. július 1.  
      létszámcsökkentési pályázat benyújtására: 2008.   
                október 1.  

 
Felelős:  jegyző  

 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 8/2008. (VI. 12.) számú rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetéséről szóló 

2/2008. (II. 28.) számú rendelete (továbbiakban Ör.) 
módosítására 

 

          1. § 
 

E rendelet 1. sz. melléklete az Ör. 16. sz. mellékletének helyébe 
lép. 

 

2. § 
 

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

 

 
(Előterjesztés a 8/1999.(V.1.) számú önkormányzati rendelettel    

kapcsolatosan) 
 
 147/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete az 

Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi 
Ellenőrzési Főosztály által a közterület használat, közterület -
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hasznosítás helyi szabályairól szóló többször módosított 

8/1999.(V.1.) számú rendeletére vonatkozó törvényességi 
felülvizsgálata során tett észrevételt elfogadja. 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy a közterület-használat és hasznosítás 
rendelet-tervezetét a soron következő ülésre az önkormányzati 

hatósági jogkörben történő rendelkezésnek megfelelően dolgozza 
át.  

 
Határidő: 2008. július 15. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés a Tokay utcai önkormányzati bérlakások 

bérbeadásával kapcsolatosan) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 12.) számú rendelete a 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000.(XI.23.)  számú 

rendeletének  módosításáról 
 

 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek 
bérletéről szóló 15/2000.(XI. 23.) számú rendeletét (továbbiakban: 

R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§. 

 

(1) A R. 10. §-a az alábbi (5)bekezdéssel egészül ki: 

 

(5) A képviselő-testület a lakásbérbeadási jegyzék mellőzésével a 
rendelkezésre álló üres lakásra bérlőt jelölhet ki, akivel a 

Városgazdálkodási Zrt. köteles a bérleti szerződést megkötni. Erre 
akkor kerülhet sor, ha a lakásra olyan szociálisan rászorult nyújtott 

be kérelmet, akinek háztartásában fogyatékos családtag van, vagy 
legalább hat gyermek eltartásáról gondoskodik és lakása emberi 
tartózkodásra alkalmatlanná vált, de lakáshelyzetét más módon 

(albérlet, rokonok) megoldani nem tudja.  

 

A család rászorultságát és szociális helyzetét, a lakás emberi 
tartózkodásra alkalmasságát a polgármesteri hivatal köteles 
vizsgálni.  

2. § 

 

Ez a rendelet 2008. június 15. napjával lép hatályba, de 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  
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 148/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete az 

Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi 
Ellenőrzési Főosztály által az önkormányzati szociális bérlakások 
bérbeadásáról rendelkező 13/2008.(I.17.) számú határozatával 

kapcsolatos törvényességi észrevételét elfogadja és a határozatot 
hatályon kívül helyezi. 

Megállapítja, hogy ebben az ügyben a képviselő-testület 
megsértette a személyes adatok védelmével kapcsolatos 
rendelkezéseket. 

 
Határidő: 2008. június 30. 

Felelős: jegyző 
 

 149/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 

 

a.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -

testülete a Tokay u. 70-72. szám alatti szociális bérlakásokat 
összevonás és felújítást követően Mezei Istvánné és Mezei István, 
valamint 8 gyermeke részére 5 év időtartamra kiutalja.  

 
b.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -

testülete a Tokay u. 66. szám alatti szociális bérlakást Kovács 
Jánosné és Kovács Margit, valamint unokája, Kovács Noémi 
részére 5 év időtartamra kiutalja. 

 
A lakások bérbeadására a felhatalmazást a lakások és helyiségek 

bérletéről szóló többször módosított 15/2000.(XI.23.) számú 
önkormányzati rendelet 10. §-ának (5) bekezdése ad. 
 

Határidő: 2008. június 30.  
Felelős:   VgZrt vezérigazgatója  

 
 

 

(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat működési támogatás iránti kérelméről)  

 
 150/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 
Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési 

támogatásra vonatkozó kérelmét nem támogatja.  
 
Határidő: - 

Felelős:  - 
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(Előterjesztés lakossági tüdőszűrés megszervezésére és 

költségeinek biztosítására) 
 

 151/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja a Kenézy Kórház – Rendelőintézet Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. Pulmonológiai Osztálya szolgáltatási 

megállapodásában foglaltakat, és ezzel egyidejűleg megbízza a 
Járóbeteg-Ellátó Centrum intézményvezető főorvosát a 
tüdőszűrés lebonyolításával. A képviselő-testület a végrehajtás 

tényleges költségeire legfeljebb 1 millió forint összegű támogatást 
biztosít a hitelkeret terhére. 

 
Határidő: 2008. október 30. 
Felelős: jegyző, intézményvezető  

 
(Előterjesztés kistérségi szociális intézmény létrehozásáról) 

 
 152/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 

Társulás létrehozza a Hajdúszoboszlói Kistérségi Integrált 
Szociális Intézményt és a társulási tanács részére az alábbi 
javaslatokat teszi: 

 

1. A feladatellátás terjedjen ki a gyermekjóléti szolgálat, 

családsegítés, házi gondozás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás, szociális étkeztetés, idősek nappali ellátása 
körére; 

2. A megvalósításhoz szükséges – jelenleg is ilyen célt szolgáló – 
ingó- és ingatlanvagyont az önkormányzatok térítésmentesen 

adják az intézmény használatába; 

3. A képviselő-testület javasolja annak megfontolását, hogy a 
teljes szociális alapellátás valósuljon meg a kistérségi fenntartású 

intézményben. 

Határidő:  2008. december 31.  

Felelős:  polgármester 
 
(Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007.(X.18.) 

Ör.számú rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

10/2008. (VI.12.) Ör. sz. rendelete  

a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) Ör. sz. 
rendelet módosításáról 
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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 a települési szi lárd hulladékról szóló 

22/2007. (X.18.) Ör. sz. rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
1. § 

 

Az Ör. 34. § (2) bekezdése az alábbira változik: 
 

A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos az adott szolgáltatási 
félévre vonatkozóan köteles megfizetni szolgáltató által kiállított 
számla mellett. 

 
2. § 

 
Az Ör. 35. § (1) bekezdés első mondata az alábbiakkal egészül ki 
a „vásárolhat” kifejezés után: 

 
,vagy azt szolgáltatási egységcsomag (mely 39 db gyűjtőzsákot 

tartalmaz egy keresztfélévre vonatkozóan) vásárlásával válthatja 
ki. 
 

3. § 
 

Az Ör. 37. § (1) bekezdése az alábbira változik: 
 
Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 

sújtható, aki a jelen rendelet 9. § (3) bekezdésében foglalt 
elkülönítési kötelezettségét megszegi, valamint 10. § (4), 11. § (5) -

(9), 18. § (1), 19. § (1), 20. § (3), 23. § (3), 24. § (2)-(3), 25. § (3) 
bekezdésében foglalt szabálykokat megszegi. 

 

4. § 

 

Az Ör. 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. melléklete 
lép. 

Záró rendelkezések 

 

5. § 

 
Jelen rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba, de rendelkezéseit a 
2008. január 1-jét követő szolgáltatási időszakokra is alkalmazni 

kell. 
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(Javaslat az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos helyi 

rendelet elfogadására)   
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének  

11/2008. (VI. 12.) Ör. sz. rendelete 

az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás  
szabályainak meghatározása 

 

Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 

bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény (Hgt.) 23 §-ban kapott felhatalmazás alapján, az 

állati hulladék gyűjtő  és tároló, hulladékkezelő létesítmény 
működésével kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

Fogalom meghatározások 

E rendelet alkalmazásában: 

- állat: bármely gerinces vagy gerinctelen állat (beleértve a halakat, 

hüllőket és kétéltűeket is); 

- vadon élő állat: az ember által nem tartott állatok, a halakat kivéve; 

- állattartó: az a személy, aki az állattal rendelkezni jogosult   

- haszonállat: gazdasági haszon céljából tartott állat 

 
a./ nagytestű haszonállat:  ló, szarvasmarha, szamár, öszvér 
b./ közepes testű haszonállat: sertés, juh, kecske 

c./ kistestű haszonállat: szárnyasok (csirke, tyúk, kacsa, liba, 
gyöngytyúk, pulyka, galamb),  prémjéért tartott állatok, nyúl 

d./ egyéb állat: az a./ - c./ pontban fel nem sorolt valamennyi 
emlős, hal, madár, hüllő. 
 

 kedvtelésből tartott állat: nem haszon céljából tartott állat.  (eb, 

macska, sport- és díszgalamb, éneklő- és díszmadár, díszbaromfi, 

tengerimalac, aranyhörcsög, fehér egér, ékszerteknős, sport- vagy 
kedvtelés céljából tartott ló, stb.) 
 

 egyéb kedvtelésből tartott, potenciálisan veszélyes állat:  

mindazoknak a nem háziállatfajoknak  az egyedei, amelyek 

biológiai tulajdonságaik (méret, testalkat, támadó természet, 
mérgező, csípés, marás lehetősége) miatt az emberek életére, 
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testi épségére veszélyt jelentenek, továbbá a kutyák közül a 

harcikutyák, illetve, amelyeket ezzel a célzattal tenyésztenek.  
 

 Közszolgáltató: a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.  (4200 

Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.) a település közigazgatási 

területén a állati hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított 
hulladékkezelő. 

2. § 

(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (a továbbiakban: 
Önkormányzat) a jelen rendeletben foglaltak szerint 

hulladékkezelési közszolgáltatást szervez állati hulladék 
gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására. 

(2) A közszolgáltatás célja a köztisztaság, a településtisztaság 

biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti 
környezet védelme. A következő közszolgáltatásra vonatkozó 

rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és 
biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége.  

(3) Az állati hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás 

Hajdúszoboszló város (a továbbiakban: település) mindenkori 
közigazgatási területére terjed ki.  

(4) A település közigazgatási területén az állati hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, i lletőleg 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Városgazdálkodási 
Zrt között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján kötelezett 

közszolgáltató a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.  (4200 
Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.) (a továbbiakban: Közszolgáltató).  

 
(5) A Közszolgáltató üzemeltetésében lévő állati hulladék 
gyűjtő és tároló, hulladékkezelő létesítmény Hajdúszoboszló 

külterületén, - a Zsoldos dűlőn – 0374/10 hrsz.-ú ingatlanon 
működik.  

 
3.§ 

Az állati hulladék ártalmatlanná tételének módja  

(1) Az állati hulladékot, beleértve az állati hullát is, ártalmatlanná kell 
tenni. 
 

(2) Az ártalmatlanná tétel a Közszolgáltató kezelésében lévő 
begyűjtőhelyre való beszállítással történik, ahonnan az ATEV 

Fehérje feldolgozó Zrt. gondoskodik feldolgozásra vagy 
megsemmisítésre történő rendszeres elszállításról A begyűjtő 
telepre az alábbi állati hullát lehet beszállítani:  
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 nagytestű haszonállatot 

 közepes testű haszonállatot 
 kistestű haszonállatot 

 egyéb állatot 
 kedvtelésből tartott állatot  
 egyéb kedvtelésből tartott, potenciálisan veszélyes állatot  

 vadon élő állatot 
  állati eredetű nyersanyagot, félkész vagy készterméket feldolgozó 

(élelmiszeripari, állati fehérje, bőr stb.) üzemek és a 
baromfikeltetők hulladékait, valamint nem fogyasztható 
melléktermékeit, a kezeletlen bendő - és gyomortartalmat, a vasúti, 

gépkocsi, hajóállomási, repülőtéri állatrakodó helyeken az 
állatszállító járművekből kikerülő hulladékot, továbbá az állati 

eredetű nyersanyagokat. 
 

(3) A Közszolgáltató kezelésében lévő begyűjtőhelyre be nem 

szállítható állati hulladékot az állattartó vagy termelő köteles az 
arra jogosult ATEV-vel elszállítani hulladékkezelés céljából.  

 

(3) A begyűjtőhelyre történő beszállításról az állat tulajdonosa 
vagy tartója köteles gondoskodni.  Ennek hiányában az 

önkormányzat a tulajdonos, illetve az állattartó költségére 
gondoskodik az elszállításról. Közterületen elhullott állati hulla 

begyűjtéséről – ha az állat tulajdonosa vagy tartója nem 
állapítható meg – az önkormányzat a begyűjtőhely kezelője útján 
saját költségén gondoskodik. A beszállítás során a következő 

feltételeket kell betartani: 
 

a./ minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak 
biztosítására, hogy az állati hulladékok azonosíthatóak legyenek, 
és azonosíthatóak maradjanak a gyűjtés és a szállítás folyamán;  

 
b./ az állati hulladék birtokosa köteles a hulladékot úgy gyűjteni, 

hogy az elszállításáig köz- és állat-egészségügyi kockázatot, 
illetve környezeti károsodást ne okozzon; 

4. § 

Az állati hulladék tulajdonosának kötelezettségei 

(1) Az állati hulladékokat keletkezésüket követő 24 órán belül 
össze kell gyűjteni, és el kell szállítani állati hulladékgyűjtő helyre, 

vagy gyűjtő-átrakó telepre, vagy kezelő és feldolgozó üzembe, 
állateledelt, műszaki terméket gyártó üzembe, biogáz- és 

komposztáló telepre, állati hulladéktemetőbe. Ez a kötelezettség 
nem vonatkozik az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű 
kedvtelésből tartott állatokra, az elhullott baromfira, továbbá három 

hetesnél fiatalabb elhullott malacra, szopósbárányra, 
kecskegidára, borjúra, évente legfeljebb 50 kg össztömegig, 
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továbbá azon állati hulladékokra, melyek szállítása jelentős köz- 

vagy állat-egészségügyi kockázattal jár, ha azokat elföldelik. 
 

(2) Az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű 
kedvtelésből tartott állatokat, az elhullott baromfit, valamint a 
három hetesnél fiatalabb elhullott malac, szopósbárány, 

kecskegida, borjú hulláját az állati hulladék birtokosa saját telkén a 
szomszéd telek határvonalától 1,5 m-re elföldelheti. Ennek 

feltétele, hogy a felszín alatti víz mindenkori maximális nyugalmi 
vízszintje és az elföldelés mélységi szintje legalább 1,0 m távolság 
legyen.  A kedvtelésből tartott, elhullott állatot a kedvtelésből 

tartott állatok kegyeleti temetőjében is eltemetheti tulajdonosa.  
 

5.§ 

 
A Közszolgáltató közszolgáltatásokkal kapcsolatos 

kötelezettségei 

(1) Nyilvántartást kell vezetni a begyűjtőhelyre beszállított és az 

ATEV-nek hulladékkezelésre átadott állati hulladékokról, mely 
nyilvántartásokat az ellenőrző hatóság kérésére be kell mutatni, az 
ellenőrzések és vizsgálatok eredményét legalább két évig meg kell 

őrizni. Az üzemeltetőnek olyan nyilvántartási- és jelzési rendszert 
kell kialakítani, mely biztosítja, hogy az adott termék az 
alapanyagig visszavezethető legyen. 

 
(2) A létesítmény nyitvatartási rendjét köteles úgy szervezni, hogy 

munkanapokon 8 órás, munkaszüneti napokon 4 órás telefonos 
ügyeletet biztosítson, lehetővé téve az év valamennyi napján az 
állati hulladék keletkezésének és elszállítási igényének 

bejelentését, különös tekintettel arra, hogy jogszabályi előírás 
szerint az elhullott állatok, a hulladék keletkezésének helyén 24 

óránál tovább nem tartózkodhatnak hűtés, i ll. elszállítás nélkül.  
6. § 

A közszolgáltatás kötelező igénybe vétele  

(1) A közszolgáltatást kötelező igénybe venni Hajdúszoboszló 
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező természetes 
személyeknek, illetve a közterületen, az önkormányzat fenntartású 

intézmények, valamint az önkormányzat többségi tulajdonában 
álló gazdasági területén elhullott állatoknál. 

(2) Jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiség 

nélküli egyéb gazdálkodó szervezet a közszolgáltatást akkor 
köteles igénybe venni, ha a gazdasági tevékenységével 

összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről  

a) a Hgt. 13. §-ban foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, 
vagy 
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b) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési 
hulladéka keletkezik, a közszolgáltatás keretében nyújtot t 

települési hulladékkezelés - a felügyelőség által igazoltan - 
környezeti szempontból a Hgt. 13. §-ban meghatározottaknál 
lényegesen kedvezőbb megoldással történik. 

7.§ 

A hulladékkezelési közszolgáltatási díj 

 A  Közszolgáltató a közszolgáltatást igénybevevőktől beszedett 

díját a Közszolgáltató az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt. irányárakat 
figyelembe véve minden év december 31. napjáig javaslatot tesz, 
amelyet az Önkormányzat rendelettel hagy jóvá. 

8.§ 

 

Szabálysértés 

 

Aki jelen rendelet 6. §-ban foglalt előírásokat megszegi, 

szabálysértést követ el és 30.000 Ft.ig pénzbírsággal sújtható, 
amennyiben a cselekmény súlyosabb elbírálás alá nem esik.  

9.§ 

Záró rendelkezés 

Jelen rendelet 2008. július 1.-én lép hatályba. 

 
(Előterjesztés választókerületek felújításáról)  
 

 153/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2008. évi városi költségvetés beruházási táblában szereplő 
„választókerületek fejlesztési kerete” terhére az alábbi feladatok 

elvégzését hagyja jóvá: 

 

 

I. választási körzet 

 Hőgyes 3, 5, 7 számok előtt járda javítása, fakivágás,                           24 m
2
                            98.400,-Ft 

 Rákóczi 55.sz. előtt járda jav ítása (gyökér elvágás),                            50 m
2
                           205.000,-Ft 

 Parti u. 1.sz. előtt betonjárda javítása,                                                   10 m
2
                             41.000,-Ft 

 Kossuth utca Kenyérgyár előtti járda jav ítása, boltnál                          30 m
2
                           123.000,-Ft 

 Hősök terén a díszburko lat jav ítása,                                                      30 m
2
                           150.000,-Ft 

 Profi előtti lépcső akadálymentesítése,                                                  20 m
2
                          100.000,-Ft 

 Támfal pótlás a templom kertben                                                            3 m                                3.400,-Ft 

 Templomkertben a hiányzó dís zburkolat pótlása                                  10 m
2
                           100.000,-Ft   

 Penny parkolója végén kerítés építése,                                                    6 m                              40.000,-Ft 

 Kenézy utca 4 előtt az árok visszaállítása.                                             20 m
2                                        

100.000,-Ft 
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 Bethlen utcán a Forrás áruháznál járda javítása,                                     8 m
2
                             28.000,-Ft 

 Fogthüy utca 5.sz. előtt járda felú jítása,                                                20 m
2
                             82.000,-Ft 

 Polgármesteri Hivatal előtt a díszburko lat jav ítása,                                2 m
2
                             15.000,-Ft 

 Kígyó – Sas utca sarkon süllyedt az úttest                                            20 m
2
                          100. 000.-Ft 

 Gönczi Pál Iskola bejárója és járda felújítás                                        107 m
2
                          642.000,-Ft 

 Rákóczi utca 21 előtt járda felú jítása                                                    60 m
2
                           246.000,-Ft 

 Bocskai utcán járda felújítás a Csiha utcáig                                        226 m
2
                          926.600,-Ft 

 

I. választási körzet összesen:                                                                                                       3.000.000,-Ft 

 

 

 

 

II. választókerület 

 Vasvári 7, 9 sz. előtt járda bontása, építése:                                                   10 m
2
                   60.000,-Ft 

 Bajcsy 13 sz. előtt járda bontása, építése:                                                       21 m
2
                 126.000,-Ft 

 Hajdú utca – Kör utca saroknál,  

       Törökdomb utcai óvoda előtt,  

       Törökdomb utca 13 sz.                                                                                 23,8 m
2
                   97.580,-Ft 

 Dózsa 8 sz-tól Bajcsy sarokig járda aszfaltozása:                                         262 m
2
              1.074.200,-Ft 

 Bajcsy 26/b, 30, 60, 64 sz. előtt, Bajcsy – Kör saroknál,  

       Új utca  3/a, előtt, Új u. a  hídnál, Új u. 7. sz. előtt,  

       Dózsa-Sarló torkolatnál, Dózsa 30,44-46, 60/a előtt,  

       Dózsa-Vasvári saroknál, Dózsa-Bárány u. sarok,  

       Vasvári utcai t ranszformátor állomásnál, Wekerle 10/a sz. előtt, ,  

       Seres 16-18, 21 számok előtt, Baross -Földvár saroknál                           400,3 m
2
               1.641.230,-Ft 

 

II. választókerület összesen:                                                                                                               2.999.010,-Ft 

  

 

 

 

III. választókerület 

 Nádudvari – Zrínyi utcák kereszteződésében  

      a teresedés rendezése, aszfaltozás, csapadékvíz elvezetés 

      (Vállalkozó i árajánlat alapján)                                                       350.m
2
                2.940.000,-Ft 

 Fertő utca 80/b számnál járda felú jítás:                                          17 m
2 

                    60.000,-Ft 

(bontással) 

III. választókerület összesen:                                                                                               3.000.000,-Ft 

 

 

 

 

IV. választókerület 

 Böszörményi, Újvárosi, Somogyi utcákon  

      útpadka burkolása, parkosítás  

      (VG. Zrt. felmérése és kalkulációja alapján)                                                                           1.647.000,-Ft 

 Járda felújítás : Beke u.7. 12-16.                                                                   80 m
2                              

328.000,-Ft 

  Böszörményi u. Somogyi  sarok                                                                   8 m
2
                      32.800,-Ft 

 Cseke u. 1, 14.                                                                                               12 m
2
                     49.200,-Ft 

 Újvárosi u. 1, 7, 9/A.                                                                                     60 m
2
                   246.000,-Ft 

 Hajnal u. 10/C, 21-27. 35-37. 43, 46.                                                          100 m
2
                   410.000,-Ft  

 Vadas  utca  40-44.                                                                                         50 m
2
                 205.000,- Ft      

 Vadas u. vas-műszaki bolt előtt                                                                    20 m
2
                     82.000,-Ft             

 

      

 IV. választókerület összesen:                                                                                                             3.000.000,-Ft 
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V. választókerület 

 A Huba utcában a csapadékvíz elvezető árok  

      lefedésének folytatása                                                                                      35 m                   336.000,-Ft 

 Isonzó utca 1.sz. mellett padka kátyúzása zúzott kővel,                                10 m
2    

                 50.000,-Ft 

 Major 17-19 s z. mögötti gyöngykavicsos út felújítása,                                 30 m
2 

                    60.000,-Ft 

 Major 16-18 s z. előtti járda szintkülönbségeinek                      

      kijavítása aszfaltozással,                                                                             37,56 m2                 154.000,-Ft                 

 Major 22-24. sz. garázsok előtti utcarész kátyúzása,  

      padkajavítás,                                                                                                  100 m
2 

                 410.000,-Ft 

 Isonzó – Kereszt utcák találkozásánál levő 

     „park” rendezése                                                                                                                          120.000.-Ft 

 Új víznyelők elhelyezése bekötő vezetékkel  

Major utca 20-22 sz. előtt                                                                                 2 db                  210.000.-Ft                                                  

 Járda építése a Malom soron, a Huba és a  

      Böszörményi út között új beton járda:                                                           150 m2                 810.000,-Ft 

 Major – Isonzó sarkon víznyelő elhelyezése  

      és aszfaltozás,                                                                                                                              300.000,-Ft 

 Csanády tér – Isonzó – Böszörményi utcák torkolatában parkolók létesítése,   

            Tervezési költség:                                                                                                                         350.000,-Ft 

 Csanády ház tetőfelújításához önkormányzat i hozzájáru lás                                                      200.000,-Ft 

 

V. választókerület összesen:                                                                                                              3.000.000,- Ft 

 

 

 

VI. választókerület 

 Víznyelő ép ítése Attila utcai óvodánál,                                                                                    150.000,-Ft 

 Árok tiszt ítása Kálvin utcán, Báthori utcán, Ádám utcán, 

zárt rendszer vomázására:                                                                                                        100.000,-Ft 

 Járda építés szükség szerint, új járda betonból                                                  188 m
2
        1.128.000,-Ft 

 Csokonai u. 1-3.sz. előtt zárt csatorna létesítése, útkorrekció                             50 m
2
         1.550.000,-Ft 

 Ádám u.71. sz. előtt járda aszfaltozás                                                                17 m
2
              70.000,-Ft 

 

VI. választókerület összesen:                                                                                                            2.998.000,-Ft 

 

 

 

VII. választási körzet 

 Járdafelú jítás: Szováti u. 47 sz. – Rácz Farkas u. 42 sz.-ig,  

      Szováti u.– Petőfi u. sarok, Szováti u.– Duna zug sarok,  

      Szováti u.– Galgócz sor sarok,  

      Hathy János u.13, 32, 30, 26, 20 számok előtt  

      Makkos  Ferenc u. 11, 13-17, 21, 23-25, 26, 18, 4 sz. előtt 

      Szováti u.– Baross u. sarok,                                    összesen:                         580 m
2
            2.378.000,-Ft 

 Rácz Farkas és Földesi utcák útalapjának megerősítése,                      300 m2               622.000,-Ft 

 

VII. választási körzet összesen:                                                                                                        3.000.000,-Ft 

 

 

 

VIII. választási körzet 

 Gárdonyi Géza utcán a Szabadság – Csontos között  

járdafelújítás  aszfalttal                                                                               310 m
2
                1.271.000,-Ft 

 Kossuth utca végétől jobbra a Déryné és Dobó utcáig    
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      levő terület rendezése, tiszt ítása                                                                                                  300.000,-Ft 

 Kender utca végének a vízelvezetését meg kell oldani,                                 80 m                   200.000,-Ft 

 Haladás utcán a Gorkij és Alkotás között a v ízelvezetés  

               nem megoldott,                                                                                               50 m                  150.000,-Ft 

 Járda építés a Hőforrás u. páros coldalán,  

       járdafelújítás a Hőforrás u. páratlan oldalán                                                                           1.074.000,-Ft 

 

VIII. választási körzet összesen:                                                                                                        2.955.000,-Ft 

  

 

 

 

IX. választási körzet 

 Bányász utca 28-36 sz. között található garázsbejárók 

       szervízút burko latának kiépítése                                                                                                735.000,-Ft 

 Dühöngő oldalán drótháló javítás                                                                                              150.000,-Ft 

 Szilfákalja 20/E.sz.  kandeláber kihelyezése                                                       1 db               300.000,-Ft 

 Szilfákalja 31/A,C tömbbelső játszóterének leszerelése                                                            150.000,-Ft 

 Szilfákalja 18-20 sz.  között és  

       Szilfákalja 18 s z. – Major 19.sz. között a kavicsos  

              gyalogút felújítása                                                                                                                      120.000,-Ft 

 Szilfákalja páros oldalán a d íszburko lat támfalainak  

      javítása                                                                                                                                        300.000,-Ft 

 Major 21- Szilfákalja 20 között a parkban kijárt  

      gyalogutat gyöngykavics burkolattal történő ellátása                                          50 m
2
             250.000,-Ft 

 Bányász 40sz. és a Szilfákalja 43 s z. társasházaknál 

lévő parkolók töredezett  szegély jav ítás                                                                                    50.000.,-Ft 

 Egyéb munkálatok elvégzése: 

- Szilfákalja 13.sz. társasháznál lévő játszótéren 6 db hinta  

pótlása, játékok festése, „rakéta” játék lécezés pótlása 

- Szilfákalja 20. sz. háztömb garázssor előtti csatornák tisztítása, 

ugyanitt a srégen aszfaltozott terület felújítási tervének elkészítése  

- Bányász u. mögötti sétáló úton lerakott, töredezett, besüllyedt  

betonkockák javítása 

- Szilfákalja páros é páratlan oldalán a parkokban és játszótereknél  

a pihenőpadok festése, léceik pótlása                                                                                        945.000,-Ft 

 

IX. választókerület összesen:                                                                                                              3.000.000,-Ft 

 

 

 

 

X. választókerület 

 Erkel Ferenc utcán járdafelújítás:                                                                 500 m
2
               2.050.000,-Ft 

 Bartók telepi felszín i csatornák                                                

               ( fo lyókák folyamatos felú jítása Bartók  

              Béla utcán kezdve )                                                                                         60 fm                  650.000,-Ft 

 Hőforrás utca – régi négyes torkolat  

       járdacsatlakozások rendezése                                                                        50 m
2
                   300.000,-Ft 

 

X. választókerület összesen:                                                                                                               3.000.000,-Ft 

 

 

 

A képviselő-testület a felújítási munkálatok elvégzésével a 
Városgazdálkodási Zrt.-t bízza meg, felhatalmazza a 

polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
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Határidő: 2008. október 30. 

Felelős:   jegyző   
 

(Előterjesztés Európai Mobilitási Héttel kapcsolatosan) 
 
 154/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

támogatja az Európai Mobilitási Hét által megfogalmazott célokat, 
a programban meghatározottak közül az Európai Autómentes Nap 
helyi megszervezését vállalja, felhatalmazza a polgármestert az 

Európai Mobilitási Hét 2008. évi kartájának aláírására.  
 

Határidő: 2008. szeptember 22.  
Felelős:   jegyző  
 

(Tájékoztató a 2008. évi romániai roadshowról) 

 
 155/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 

2008. évi romániai road-showról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi.  

 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  

végrehajtásáról) 
 
 156/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról június hónapban 
adott jelentést tudomásul veszi.  
 

Határidő: -  
Felelős: - 

 
 
(Tájékoztatás két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 

 
 157/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 
két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi.  
 

Határidő: -  
Felelős: - 
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(Előterjesztés a Bihari, Sárréti, Hajdúszoboszlói Szakképzés-
szervezési Társulási Tanács TIOP-3.1.1/08.1 pályázat benyújtására) 

 
 158/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 

1.) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Bihari, Sárréti, Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás 

Tanácsa az ADITUS Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel megbízási 
szerződést kössön a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 
keretei között a TIOP-3.1.1/08/1. „A szakképzés és felnőttképzés 

infrastruktúrájának átalakítása” konstrukció keretében a „TISZK-
rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések” pályázati 

felhívás alapján a pályázati projekt szakmai előkészítése, a 
pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok kidolgozása, a 
pályázat elkészítése és benyújtása, valamint a pályázatíráshoz 

közvetlenül kapcsoló tanácsadói feladatok elvégzése tárgyában. 
 

2.) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Bihari, Sárréti,  
Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás Tanácsa a 
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program kialakítására szóló 

TIOP-3.1.1/08/1. „A szakképzés és felnőttképzés 
infrastruktúrájának átalakítása” pályázat elkészítésére és 

benyújtására 1 mFt + ÁFA összeget hitelfelvételével biztosít.  
 

3.) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete támogatja a Társadalmi 

Infrastruktúra Operatív Program kialakítására szóló TIOP-
3.1.1/08/1. pályázat beadását. A pályázat sikere esetén 

23.486.760.-Ft önrészt biztosít hitelfelvételével, melyből a Bocskai 
István Szakképző Iskola 10.000.000.-Ft-ot átvállal. Az új 
tankonyha, tanétterem kialakítását  a korábbi 3. sz. Általános 

Iskola épületében (Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64.sz.) 
engedélyezi.   

 
4.) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete megbízza Dr. Sóvágó 

László polgármestert a fenti pályázat benyújtásával kapcsolatban 

keletkező dokumentumok aláírásával.  
 

Határidő:     értelemszerű és folyamatos  
Felelős:       jegyző 

 

(Előterjesztés a helyi labdarúgósport további sorsáról, NBIII-as 
szereplésének támogatásáról) 

 
159/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete 

vállalja a Hajdúszoboszlói Sportegyesület magasabb osztályban 
(NB III-ban) való indulásának megnövekedett költségterheit, ezért 

az egyesület részére további 4,3 millió forintot fogad el, melyhez 
forrásként a hitelkeretet jelöli meg. Az összegről a HSE 2009. 
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február 15-ig köteles részletes szakmai beszámolót készíteni az 

önkormányzat Kulturális és Sport Bizottsága, valamint pénzügyi 
beszámolót a Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága részére.  

Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző  

 

(Válasz Erdei Gyula és Marosi György Csongor képviselő urak   
állattartással kapcsolatos rendelet betartásának ellenőrzésével   

kapcsolatos interpellációjára) 
 
 160/2008. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nem fogadja el Dr. Vincze Ferenc jegyzőnek Erdei Gyula és 
Marosi György Csongor képviselő urak állattartási rendelet 
betartatásának ellenőrzésével kapcsolatos interpellációjára adott 

válaszát, annak kivizsgálásával az önkormányzat ügyrendi, 
igazgatási, jogi bizottságát bízza meg.  

 
Határidő: 2008. július 3.  
Felelős:   bizottsági elnök  

 

 

 
K.m.f. 

 

 
Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  

     polgármester                       jegyző 
 

 

A kivonat hiteléül:  
  

Hajdúszoboszló, 2008. július 3.  
 
 

 Molnár Viktória leíró 
 


