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K I V O N A T 

 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. október 18-án tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Tájékoztató Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-piaci 
helyzetéről) 
 
 215/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-piaci hely-
 zetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 Határidő: - 
 Felelős: - 
 
(Előterjesztés városközpont-rehabilitációs pályázat előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányának elfogadására) 
 
 216/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
  „(H)ősök tere(i)” című hajdúszoboszlói városközpont-rehabilitációs 
  projekt előzetes megvalósíthatósági tanulmányát vitaanyagként 
  elfogadja az előterjesztés szerint, az alternatívák közül a C., vál-
  tozatot. Szükségesnek tartja 2007. október 20. – november 15. 
  között internetes publikálással nyilvános vitára bocsátását, vala-
  mint a város civil- és szakmai, gazdálkodó szervei és a lakosság 
  részére fórum tartását róla. Indokoltnak tartja a pályázat további 
  előkészítését, úgy hogy a program a megjelenő kiírásra rövid időn 
  belül benyújtható legyen. 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  munkacsoportot hoz létre a pénzügyi, gazdasági, a városfejlesz-
  tési, műszaki, az oktatási, az idegenforgalmi, a kulturális és sport 
  bizottság elnökeiből, valamint a terület önkormányzati képviselői-
  ből. A kulturális és sport bizottság elnökét a munkacsoportban tel-
  jes jogkörrel Kocsis Róbert képviseli.     
   

 Határidő: 2007. november 15. 
 Felelős: jegyző  
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(Beszámoló tűzvédelmi feladatok ellátásáról, a tűzoltóság 
munkájáról) 
 
 217/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 a tűzvédelmi feladatok ellátásáról, a tűzoltóság munkájáról szóló 
 beszámolót tudomásul veszi.  
 
 Határidő: - 
 Felelős: - 
 
(Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgári Védelmi Kirendeltség 2007-ben 
végzett tevékenységéről) 
 
 218/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 a Hajdúszoboszlói Polgári Védelmi Kirendeltség 2007-ben végzett 
 tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.  
 
 Határidő: - 
 Felelős: - 
 
(Tájékoztató a védelmi feladatokról) 
 
 219/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 a védelmi feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 Határidő: - 
 Felelős: - 
 
(Előterjesztés a Hungarospa Gyógyfürdő ZRt. kérelméről) 
 
 220/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
 mint a Hajdúszoboszlói Zrt. többségi tulajdonosa felhatalmazza a 
 Hungarospa  Zrt. menedzsmentjét, hogy az üzleti tervben szerep-
 lő fedett sportpályát 41.664.105 Ft bekerülési összeg mellett 
 megvalósítsa.  
 
 Határidő: azonnal  
 Felelős: vezérigazgató 
 
(Előterjesztés az új parkolási területek kijelölésére, parkoló 
automaták felszerelésére) 



 3 

 
 221/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elő-
 terjesztésben leírtakat az alábbiak szerint fogadja el:  
 
 Készüljön egy átfogó tanulmányterv a város új parkolási rendjére vo-
 natkozólag, mely számba veszi a parkolásra igénybe vehető területe-
 ket, különös tekintettel az idegenforgalom által frekventált városrészek-
 ben.   
 A tanulmányterv tartalmazzon alternatívákat a kiépítés költségének 
 becslését illetően. A képviselő-testület a fenti költségek ismeretében 
 dönt a parkolók építésének kezdési időpontjáról, illetve annak üteme-
 zéséről.  
 A képviselő-testület a tanulmányterv készítésének költségére 3 millió 
 forintot a városi költségvetés beruházási táblában található pályázati- 
 és beruházási céltartaléka terhére biztosít.  
 A tanulmányterv képviselő-testületi megtárgyalásáig a Fürdő-
 Damjanich-Pávai Vajna-Gábor Áron utcák által határolt területeken az 
 önkormányzat a telekértékesítést felfüggeszti.  
 
 Határidő: 2007. december 31.  
 Felelős: jegyző   
 
(Előterjesztés az őszi kátyúzási munkák szükségességéről) 
 
 222/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 legszükségesebb őszi kátyúzási feladatok elvégzéséhez biz-
 tosítja a hiányzó 2.500.000 Ft-ot, a beruházási céltartalék terhére.  
 
 Határidő: 2007. november 10.  
 Felelős: jegyző  
               vezérigazgató  
 
(Előterjesztés a „fajátszótér” felújításáról) 
 
 223/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 a, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szent István parki „fajátszótér” 
 régi elemei lebontásra kerüljenek.  
 
 b, Hozzájárulását adja ahhoz, hogy  
 

 a vállalkozók, lakosság által támogatott játékelemek még 2007. 
évben beszerzésre kerüljenek 

 az önkormányzat által biztosított támogatás terhére az „Activity 
tower” játékelem beszerzésre kerüljön 2007. évben 
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 az önkormányzat által biztosított 5 millió forint keretösszegből (a 
játékelem megvásárlását követően) a fennmaradó összeg a 
bontási, alapozási, szerelési, dombépítési, tereprendezési, 
homokfeltöltési, stb. munkákra kerüljön felhasználásra  

 
 c, A fajátszótér felújításával, a játszótéri elemek beszerzésével a 
 VgZrt-t bízza meg, úgy, hogy a kiválasztott játékelemek még 
 2007. évben beszerzésre kerüljenek. A munkálatok befejezésé-
 nek határidejét legkésőbb 2008. május 30-ban jelöli meg. A mun-
 kálatok helyszíni ellenőrzésével, a rendelkezésre álló pénzügyi 
 keret szakszerű felhasználásának ellenőrzésével a Városfejlesz-
 tési és Kommunális Irodát bízza meg.  
 
 d, A további támogatások terhére a szökőkút, a harangház és a 
 megépítendő játszótér kivilágítása, illetve a terület térfigyelő 
 kamerákkal való ellátása történjen meg. 

  
 Határidő: 2008. május 30.  
 Felelős: jegyző  
                   vezérigazgató  

 
(Előterjesztés 7/1995(IV.13.) számú rendelettel kapcsolatos 
törvényességi észrevételről) 
 
 224/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
  Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi El-
  lenőrzési Főosztály által az önkormányzati képviselők, bizottsági 
  tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló 
  7/1995.(IV.13.) számú rendeletére vonatkozó törvényességi felül-
  vizsgálata során tett észrevételt elfogadja. 
 
                  Határidő: 2007. október 30.  
                  Felelős: jegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 19/2007.(X.18.) számú rendelete  
az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 
juttatásairól és költségtérítéséről szóló többször módosított 

7/1995.(IV.13.) számú rendeletének módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az önkormányzati 
képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól, 
költségtérítéséről szóló 7/1995. (IV. 13.) számú rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

1.§. 
 
(1) A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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3. §: 
(1) A képviselőnek a képviselő-testületi ülésről történő távolléte esetén 
a tárgyhavi tiszteletdíját /2. § (2)bek.a.)pont/ 3.000.-Ft-tal csökkenteni 
kell.  
 
(2) Az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni a bizottsági ülésről 
történő hiányzásnál is azzal az eltéréssel, hogy távollét esetén a 
tárgyhavi tiszteletdíjat ülésenként 2.000.-Ft-tal kell csökkenteni. 
 
(3) Ha a képviselő, illetőleg a bizottsági tag a képviselő-testület, a 
bizottság, vagy a polgármester által adott megbízatás teljesítése miatt 
van távol az ülésről, úgy az (1)-(2) bekezdéseket nem kell alkalmazni.   
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2007. november 1. napján lép hatályba. 
 
(Előterjesztés a helyi környezet és természet védelméről szóló 
18/2003.(X.20.) számú rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

20/2007. (X. 18.) számú rendelete 
a helyi környezet és természet védelméről szóló  

18/2003. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a többször módosított, a 
helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására az 
alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. § 
 

A rendelet 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A tiltott helyre elhelyezett plakátok eltávolítása és az eredeti állapot 
helyreállítása az elhelyező, illetve annak a kötelessége, akinek az 
érdekében azokat elhelyezték.  
 

2. § 
 

A rendelet 7. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

3. § 
 
A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: 
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Aki a jelen rendelet 4-7.§-ában foglaltakat megszegi, a 218/1999. (XII. 
28) Korm. sz. rendelet 8.§-ában foglalt „hirdetményekkel kapcsolatos” 
szabálysértést követi el. 
 

4. § 
 
A rendelet 30. §-a új, (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
(3) Méhet a kaptárból kiengedni csak külterületen szabad. 
 

5.§ 
 

A rendelet 31. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(3) A területhatárok a határoló utcák tengelyében húzódnak, kivéve a 
Malom sort, amelynek mindkét oldalán érvényes a korlátozás. 
 

6.§ 
 

A rendelet 5/a. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

Állattartás szempontjából gyógyhely és védőterületnek minősülő 
terület 

   
Állattartás szempontjából gyógyhely és védőterületnek minősülő terület 
a Böszörményi u. – Huba u. – Malom sor - Újvárosi u. - Böszörményi u. 
- Kenézy u. - Bethlen u. - Luther u. - Árpád u. - Attila u. - Wesselényi u. 
- Hőforrás u. - Gázláng u. - Szegfű u. - Búzavirág u. - Rezeda u. - 
Hóvirág u. - Debreceni útfél - Sport u. - Pávai Vajna u. - Böszörményi u. 
által körbezárt városrész. 
 

7.§ 
 

A rendelet 5/b. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

Nagy és kis állatok tartása szempontjából korlátozott terület 
 
A nagy és kis állatok szempontjából korlátozott terület a Tessedik S. u. - 
Liget utca és meghosszabbítása a Böszörményi útig - Böszörményi út - 
Huba u. - Malom sor - Ady E. u. - Gönczy Pál u. - Puskin u. - Hősök tere 
- Rákóczi u. - Hőgyes u. - Kossuth L. u. - Attila u. - Ádám u. - Hőforrás 
u. - Szedres u. - Bartók B. u. - Lehár F. u. - Hóvirág u. - Debreceni útfél 
- Tessedik S. utca által határolt városrész. Ahol a területhatár a 
gyógyhely és védőterület határával egybeesik, ott az arra vonatkozó 
rendelkezéseket kell figyelembe venni.  
 

8. § 
 

A rendelet 5/c. számú melléklete az alábbiak szerint módosul, ezzel együtt 
hatályát veszti Hajdúszoboszló város Szabályozási Tervének elfogadásáról, 
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és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) területre vonatkozó előírásainak 
megállapításáról szóló 15/2004.(X.01.) számú önkormányzati rendelet 2. 
számú melléklete: 
 
Állattartásra szolgáló épületek védőtávolságai: 

 

 Védőtávolság 

Állattartásra 
szolgáló 
épületek 

a telek 
utcai 

telekhatár
ától 

lakóépüle
t- 

től 

ásott fúrott csatlakoz
ó 

vízvezeté
k- 
től 

Vízvezeté
ki csaptól 

kúttól 

Nagy 
haszonállat 
esetén 
1-2 állatig 
3-5 állatig 
6-10 állatig 
10 fölött 

 
 

     

15 10 15 5 2 3 

20 10 20 10 5 5 

25 10 20 15 5 5 

30 15 30 20 10 10 

Haszonállat 
esetén 
1-5 állatig 
6-10 állatig 
11-15 állatig 
15 fölött 

 
 

     

15 10 15 5 2 3 

20 10 15 5 2 3 

25 15 15 10 3 5 

30 20 20 15 10 10 

Kis haszonállat 
esetén 
prémes állat 
10 állatig 
11-30 állatig 
30 fölött 

 
 

     

      

15 10 10 5 1 - 

20 10 15 10 2 - 

25 15 20 15 10 10 

Baromfifélék 
20 állatig 
21-50 állatig 
50-200 állatig 
200 fölött 

      

15 10 10 5 1 - 

15 10 10 5 1 - 

25 15 15 10 5 - 

30 20 20 15 10 10 

 
9.§ 

 
(1) E rendelet 2007. november 1. napjával lép hatályba, de az 
állattartásra vonatkozó rendelkezéseit csak 2008. május 1-jétől kell 
alkalmazni.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyeket az eljárás 

megindulásának időpontjában hatályos rendelet alapján kell 
elbírálni. 

 
  (Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi  
 szabályozásáról szóló rendelet módosításáról) 
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 A rendelet a kivonathoz mellékelve.  
 
(Előterjesztés a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről 
szóló rendelet megalkotásáról) 
 
A rendelet a kivonathoz mellékelve.  
 
(Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
23/2007. (X. 18.) számú rendelete 

 az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
11/2007.(IV.19.) számú rendeletének módosításáról 

  
                                                           1. § 
 
A rendelet 16. §-ának (3) bekezdésének első mondata hatályát veszti, 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„16. § (3) A határozatok végrehajtásáról a határidő lejártát követő első 
ülésen a polgármester írásban jelentést ad.”  
 

2. § 
 
A rendelet 19. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„19. § (4) A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, amelyet elkülönítve 
kell kezelni. A zárt ülésen hozott – a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
alapján – közérdekű adatnak minősülő határozat nyilvános, a zárt ülési 
jegyzőkönyv ezen része megtekinthető.” 
 

3. § 
 
A rendelet 35. § (5) bekezdésének 1. számú melléklete az alábbiak 
szerint módosul:  
 
A polgármesterre átruházott hatáskörök közül törlésre kerül az alábbi 
szövegrész: „Felhívást bocsát ki az adóalany számára a bevezetett 
helyi adó megállapításához szükséges adatszolgáltatás céljából (1990. 
évi C.tv.51. §)”  
 

4. § 
 
Ez a rendelet 2007. november 1.napján lép hatályba. 
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(Előterjesztés a Zichy  Géza Alapfokú Művészetoktatási Iskola nevelési 
és pedagógiai programjáról) 
 
 225/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 102. § (2) f, pontjában 
 meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Zichy Géza Alap-
 fokú Művészetoktatási Iskola pedagógiai programját, az előterjesz-
 tésben szereplő módosításokkal. 
 

 Határidő: 2007. október 31. 
 Felelősök: jegyző 
 
(Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának 
módosításáról) 
 
 226/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
 közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 102. § (2) a pontjában 
 meghatározott jogkörében eljárva, az Egyesített Óvodai Intézmény 
 a Zichy Géza Alapfokú Művészetoktatási Iskola és a Közgazdasá-
 gi Szakközépiskola alapító okiratait az előterjesztésben szereplő 
 módosításokkal jóváhagyja. 
 
 Határidő:  2007. október 31. 
 Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés óvodai felvételi körzetek meghatározásáról) 
 

 227/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 90. § (1), alapján a mellé-
 kelt utcajegyzéknek megfelelően határozza meg a város óvodai 
 működési (felvételi) körzeteit.  
 A jelen előterjesztésben meghatározott felvételi körzeteket a 2008. 
 évi óvodai előjegyzés időpontjától kell alkalmazni, de figyelembe 
 kell venni a  2007/2008. nevelési évben az évközbeni beírások és 
 átvételek esetén is.  
 
 Határidő: 2007. október 31.  
 Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés a maximális iskolai osztálylétszám túllépéséhez 
kapcsolódó döntéshozatali eljárásról) 
 
 228/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
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 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
 testülete a Ktv. 102.§ (2) c, pontja által biztosított jogkörében eljár-
 va és figyelembe véve a törvény. 3. számú melléklet II. rész 7. 
 pontjában leírtakat, engedélyezi  
- Bocskai István Szakképző Iskolában a 9.a. osztály és a 
- Közgazdasági Szakközépiskola 1/13 osztálya esetén a 
törvény. 3. számú melléklet II. rész 7. pontjában rögzített 
maximális osztálylétszám 20 %- al történő túllépését. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közoktatásról szóló törvény  95/A § (11) alapján 
kérelmet nyújt be az Országos Közoktatási Értékelési és 
Vizsgaközponthoz a 
- Bocskai István Szakképző Iskolában a 9.b, 9.c, 9.d. 
osztályokra a maximális osztálylétszám 20 %- al történő 
túllépésére. 
- Közgazdasági Szakközépiskola 1/13 osztálya esetén a 
törvény. 3. számú melléklet II. rész 7. pontjában rögzített 
maximális osztálylétszám további 10 %- al történő túllépését. 
 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § 
(1) alapján az Oktatási Bizottságra ruházza át a közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. 102.§ (2) c, pontból fakadó- a nevelési 
oktatási intézmények maximális csoport/osztálylétszámai 
túllépésének engedélyezésére vonatkozó- hatáskörét.  
Az Oktatási Bizottság a maximális csoport/osztálylétszám 
túllépésének engedélyezésekor a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. tv. 3. számú melléklet II. rész 7. pontja alapján a maximális 
létszám maximum 20%-kal való túllépését engedélyezheti az ott 
leírt feltételek megléte esetén. 
 
Határidő: 2007. október 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Honismereti Társaság kérésével 
kapcsolatosan) 
 

 229/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
engedélyezi, hogy a Hajdúszoboszlói Honismereti Társaság 
székhelye és levelezési címeként a Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár, Szilfákalja u. 2. sz. alatti címét 
használhassa. 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, 
az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) c, pontja 
által biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a város címerének 
használatát a Hajdúszoboszlói Honismereti Társaság pecsétjében, 
az előterjesztésben szereplő formában. 
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Határidő: 2007. október 31. 
Felelős: jegyző 

 

(Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba 
vételére) 
 

  230/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Városi Főépítészt, hogy a Helyi Építési Szabályzat 2007. 
évi felülvizsgálatakor a hajdúszoboszlói 0556 és 0586 hrsz-ú 
ingatlanok övezeti besorolásának módosítását kezdeményezze 
oly módon, hogy a terület alkalmas legyen kulturális és 
sportlétesítmények kialakítására.  
 
Határidő: folyamatos, 2007. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
  231/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a hajdúszoboszlói 0640/3 hrsz-ú 
ingatlannak a Helyi Építési Szabályzat által közterületként 
kiszabályozott ingatlanrésztől nyugatra, a Tessedik Sámuel utca 
felé eső tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
kerülését kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 
útján a Kormánynál. 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanrész 
tulajdonjogának az önkormányzat részére történő megszerzése 
érdekében.  
3. Az ingatlant az önkormányzat a Nemzeti Földalapról szóló 
2001. évi CXVI. Törvény 13.§ (6) bekezdésében meghatározott 
önkormányzati területfejlesztési cél megvalósítása érdekében 
helyi közutak fenntartása önkormányzati feladat ellátása (Ötv. 8.§ 
(5-6) bekezdés) érdekében kívánja tulajdonba venni, és közterület 
kialakítás céljára kívánja felhasználni.  
4. Az önkormányzat saját költségén vállalja  
- az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén 
kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában lemond az 
állammal szemben támasztott bármely követeléséről, 
- szükség esetén az ingatlan határvonalának helyszíni kitűzését, 
- az ingatlan művelési ág változtatásának, művelés alóli kivonás 
költségeit. 
5. Az önkormányzat vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan 
tulajdonba adásától számítva évente egyszer tájékoztatja az NFA-
t a hasznosítási cél megvalósításáról.  
6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett 
ingatlant terheivel együtt veszi át.  



 12 

 
Határidő: folyamatos, 2008. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
  232/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a hajdúszoboszlói 0556 hrsz-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését 
kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján a 
Kormánynál. 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanrész 
tulajdonjogának az önkormányzat részére történő megszerzése 
érdekében.  
3. Az ingatlant az önkormányzat a Nemzeti Földalapról szóló 
2001. évi CXVI. Törvény 13.§ (6) bekezdésében meghatározott 
sport célkitűzések önkormányzati feladat ellátása (Ötv. 8.§ (1) 
bekezdés) érdekében kívánja tulajdonba venni, és szabadidő, 
sportlétesítmény kialakítás céljára kívánja felhasználni.  
4. Az önkormányzat saját költségén vállalja  
- az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén 
kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában lemond az 
állammal szemben támasztott bármely követeléséről, 
- szükség esetén az ingatlan határvonalának helyszíni kitűzését, 
- az ingatlan művelési ág változtatásának, művelés alóli kivonás 
költségeit. 
5. Az önkormányzat vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan 
tulajdonba adásától számítva évente egyszer tájékoztatja az NFA-
t a hasznosítási cél megvalósításáról.  
6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett 
ingatlant terheivel együtt veszi át.  
 
Határidő: folyamatos, 2008. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
  233/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a hajdúszoboszlói 0586/4 hrsz-ú 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését 
kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján a 
Kormánynál. 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanrész 
tulajdonjogának az önkormányzat részére történő megszerzése 
érdekében.  
3. Az ingatlant az önkormányzat a Nemzeti Földalapról szóló 
2001. évi CXVI. Törvény 13.§ (6) bekezdésében meghatározott 
sport célkitűzések önkormányzati feladat ellátása (Ötv. 8.§ (1) 
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bekezdés) érdekében kívánja tulajdonba venni, és szabadidő, 
sportlétesítmény kialakítás céljára kívánja felhasználni.  
4. Az önkormányzat saját költségén vállalja  
- az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén 
kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában lemond az 
állammal szemben támasztott bármely követeléséről, 
- szükség esetén az ingatlan határvonalának helyszíni kitűzését, 
- az ingatlan művelési ág változtatásának, művelés alóli kivonás 
költségeit. 
5. Az önkormányzat vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan 
tulajdonba adásától számítva évente egyszer tájékoztatja az NFA-
t a hasznosítási cél megvalósításáról.  
6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett 
ingatlant terheivel együtt veszi át.  
 
Határidő: folyamatos, 2008. március 31. 
Felelős: polgármester 
 

 (Előterjesztés állami tulajdonú külterületi út önkormányzati tulajdonba 
 vételére) 
 

 234/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 0443 hrsz-ú, 1 ha 2793 m2 
nagyságú, saját használatú út megnevezésű ingatlan állami 
tulajdonból térítésmentesen történő önkormányzati tulajdonba való 
átvételéhez. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felhatalmazza a 
polgármestert az ingatlan átvételéről szóló megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2008. március 15. 
Felelős: jegyző 

 
 (Előterjesztés a Kötelesi utca végén található ingatlanok megosztására) 
 

 235/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 4439/2 és 4449 hrsz-ú ingatlanokat 
érintő telekalakításhoz, és az ehhez kapcsolódó ingatlancseréhez, 
melynek következtében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
közül az érintett telkek tulajdonjoga az alábbiak szerint alakul: 

 

Kialakuló telek 
hrsz-a 

Ingatlan nagysága 
(m2) 

Önkormányzati 
tulajdonrész (m2) 

Nagy Sándor 
tulajdonrésze (m2) 

4439/23 1077 - 1077 

4439/24 1100 1100 - 

4439/27 1100 1100 - 
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4439/28 1100 1100 - 

4439/31 1031 1031 - 

összesen 5408 4331 1077 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kialakuló 4439/43 és 4439/44 hrsz-ú ingatlanokon működő 
állatvásártér funkcióját a telekalakítási terv jóváhagyását követően 
vizsgálja felül. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a telekalakítási tervben szereplő, a Helyi 
Építési Szabályzatban kötelező érvénnyel előírt közterületek 
térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéhez, amennyiben 
ezen a területen kialakult utak az érvényben lévő jogszabályi 
előírásoknak megfelelően kerülnek kivitelezésre és a szükséges 
engedélyekkel rendelkeznek. Kérelmezők vállalják a kialakítandó 
közterületek teljes közművel és aszfalt burkolattal történő 
ellátását. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, 2008. június 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Tölgyfa utcai telek értékesítésére) 
 

 236/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hatályon kívül helyezi a 97/2002.(VI.13.) számú Kt. határozat 1. 
pontját, ezzel egyidejűleg a Hajdúszoboszló, Tölgyfa utcán 
található 2667/7 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 
beemeli az értékesítendő ingatlanok közzé és hozzájárul Dr. 
Gáspár Enikő részére történő értékesítéshez, bruttó 8.000.000,-Ft 
eladási áron.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a pedagógiai szakmai szolgáltatás pótigényéről) 
 

 237/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
 intézményeknek létszámarányosan hozzájárul a pedagógiai 
 szakmai szolgáltatás felosztásához, melynek fedezete hitel.  
 
 Határidő: azonnal  
 Felelős: jegyző  
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(Tájékoztatás a szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati 
konstrukcióról) 
 
 238/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a szennyvízcsatorna hálózat építés befejező 
üteme és a szennyvíztelep kapacitásbővítő beruházása projektnek 
a KEOP-1.2.0. pályázat keretében történő megvalósításával 
egyidőben, a pályázat által nem támogatott üdülőterületeken is 
történjen meg a hálózatfejlesztés, melyhez szükséges önerőt az 
önkormányzat költségvetésében biztosítja.  
 
Határidő: pályázati kiírás függvényében 
Felelős:   jegyző 

 
(Tájékoztató a Vadas utca burkolat felújításáról) 
 

 239/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a Regionális Fejlesztési 
Tanács döntésével egyetért az alábbiak szerint: 
A Vadas utca burkolat felújítása az Ady és Nap utcák közötti 
szakaszon valósul meg 10.618250,-Ft összköltséggel, az alábbi 
forrásmegosztás szerint: 
- elszámolható költség: 7.285.920,-Ft  
- a támogatás 3.642.960,-Ft  
- a saját erővel 6.975.290,-Ft  
Az önkormányzat ennek megfelelően 1.938.000,-Ft támogatásról 
lemond. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a felújítás megvalósítása 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződések (kivitelezői, műszaki ellenőri) aláírására. 
 
Határidő: 2008. június 30. 
Felelős:   polgármester 
                jegyző 

 

(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról) 
 
 240/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról október hónapban 
adott jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő:- 
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Felelős:- 
 
(Előterjesztés interpellációs válasz kivizsgálására) 
 241/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Szabadság szálló előtti buszváró lépcsőjének javítási munkálatai
 hoz – 150.000 Ft keretösszeg meghatározása mellett – szüksé-
 ges fedezetet a 2007. évi költségvetése terhére, hitelből biztosítja 
 azzal a feltétellel, amennyiben a két szakbizottság hatáskörébe 
 utalt „vis major” keret az év végéig nem kerül teljes egészében 
 felhasználásra, úgy a fenti összeg biztosítása annak a keretnek a 
 terhére történjen.  
 Utasítja a jegyzőt a munkálatok soron kívüli elvégzésére.  
  
 Határidő:  
 Felelős:  
 
(Örvendi László interpellációjára válaszadás)  
 

 242/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 nem fogadja el Dr. Vincze Ferenc Örvendi László interpellációjára 
 adott válaszát, kivizsgálásával megbízza az önkormányzat mező-
 gazdasági bizottságát.  
 
 Határidő: - 
 Felelős:  - 
 

  
K.m.f. 

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

 
A kivonat hiteléül:  
  
 
Hajdúszoboszló, 2007. november 9.    
 
 
 
   Molnár Viktória  leíró 

 

 


