
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
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Szám: TI-219-1/2009.                        
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. 
december 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Javaslat helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok viteldíjairól és a 
veszteségtérítés mértékéről) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

20/2009. (XII. 17.) Ör. sz. rendelete 
a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, 

tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak 
és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési 

költségek megállapításáról  szóló 1/2007. (01. 25.) Ör. sz. 
rendeletének módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és az 
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés m.) pontja alapján, 
figyelemmel az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 
rendelkezéseire, a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az 
iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok 
díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve 
kezelési költségek megállapításáról  szóló 1/2007. (01.25.) Ör. sz. 
rendeletét ( továbbiakban: rendelet )az alábbiakban módosítja  
 

A helyi utazásért fizetendő árak 
 

1. § 
 

/1/ A rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A menetjegy ára az autóbusz vonalszakaszain (nettó): 160,- Ft 
 
/2/ A rendelet 3.§ (2) bekezdés a./ , b./ és c./ pontjai az alábbiak 
szerint módosul: 
 

a./ az arcképes egyvonalas 
bérletszelvény ára egész 
hónapra (nettó): 

2.392,- Ft 
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Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 
 
(Javaslat települési folyékony hulladék közszolgáltatási díj 
módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

21/2009. (XII.17.) Ör. sz. rendelete a települési folyékony 
hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló 

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

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

1.§ 
 

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

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2010. január 01. napján lép hatályba.  
 

                         1. sz. melléklet 
 
 
A szolgáltatói díj mértéke, megfizetésének rendje 2010. évben 
 

b./ az arcképes összvonalas 
bérletszelvény ára egész 
hónapra (nettó): 

3.400,- Ft 

c./ tanuló és nyugdíjas 
összvonalas bérletszelvény 
egész hónapra (nettó): 

1.912,- Ft 
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1.) a Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett folyékony 
hulladék gyűjtése, szállítása és tisztítása esetén a 
magánszemélyek által fizetendő szolgáltatási díjak 
a.) a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészen                               
                                                                          1.045,- Ft/m3 +ÁFA 
 
b.) a közműves csatornahálózattal ellátott részeken  
          
                                                                          1.200,- Ft/m3 +ÁFA 
 
A díjat a szolgáltatás igénybevételekor kell megfizetni. A 
Szolgáltató nyugtát, külön kérésre számlát köteles adni.  
 
Az a.) esetben a szolgáltatást igénybevevők 941,-Ft/m3+ÁFA díjat 
fizetnek a Szolgáltató részére a települési folyékony hulladék 
elszállításáért. A város önkormányzata 104,-Ft/m3 +ÁFA 
önkormányzati támogatást nyújt, melyet a Szolgáltató részére fizet 
ki.  
 
A b.) esetben a szolgáltatást igénybevevők 1.200-Ft/m3+ÁFA díjat 
kötelesek fizetni a települési folyékony hulladék elszállításáért és 
tisztításáért a Szolgáltatónak. A Szolgáltató ezen összegből 155,-
Ft/m3 +ÁFA tisztítási díjat átutal a tisztítást végző Közüzemi Kft-
nek a közöttük megkötendő külön megállapodás szerint.  
 
2.) Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett folyékony hulladék 
gyűjtése, szállítása és tisztítása esetén a gazdasági 
társaságok által fizetendő szolgáltatási díj 
 
A szolgáltatást igénybe vevők 1.355,-Ft +ÁFA  díjat kötelesek 
fizetni a települési folyékony hulladék elszállításáért és 
tisztításáért a Szolgáltatónak. A Szolgáltató ezen összegből 310,-
Ft +ÁFA tisztítási díjat átutal a tisztítást végző Közüzemi Kft-nek a 
közöttük megkötendő külön megállapodás szerint. 
 
3.) Nem hajdúszoboszlói ingatlanról származó folyékony 
hulladék után fizetendő tisztítási díj 
A nem helyi ingatlanon megtermelt, jelen rendelet 1. § (4) 
bekezdésében megjelölt Szolgáltató vagy más szolgáltató által 
kiszállított települési folyékony hulladék mennyisége után 310,-
Ft/m3 +ÁFA tisztítási díjat kötelesek fizetni a tisztítást végző 
Közüzemi Kft-nek a közöttük megkötendő külön megállapodás 
szerint.  

 
(Javaslat a hulladékkezelés 2010. évi díjának megállapítására) 
 

257/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Városgazdálkodási Zrt. beszámolóját, valamint a hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjmegállapítására tett javaslatát elfogadja. 
A hulladékkezelési közszolgáltatás 2010. naptári évre érvényes 
díjait az 1. sz. mellékletben leírtak szerint állapítja meg. 
Utasítja a jegyzőt és a VgZrt vezérigazgatóját a határozat 
végrehajtására. 
   
Határidő:  2010. január 01. 
Felelős:  jegyző 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

22/2009. (XII. 17.) Ör. sz. rendelete 
a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X. 18.) 

Ör. sz. rendelet módosításáról 
 

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

1. § 
 

Az Ör. 1. sz. melléklete helyében jelen rendelet 1. sz. melléklete 
lép. 
 

Záró rendelkezés 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2010. január 01-én lép hatályba. 
 

1. számú melléklet 
 

A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 
2010. évi díjai 

 
 
Lakossági hulladékszállítás: 
 
110-120 literes kuka ürítés díja:  227.- Ft + ÁFA 
240 literes kuka ürítés díja:  454.- Ft + ÁFA 
1100 literes konténer ürítés díja:  2.555.- Ft + ÁFA 
Feliratos zsák térítés díja:  228.- Ft + ÁFA 
 
Közületi hulladékszállítás: 
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110-120 literes kuka ürítés díja: 345.- Ft + ÁFA 
240 literes kuka ürítés díja:  690.- Ft + ÁFA 
1100 literes konténer ürítési díja:  3405.- Ft +ÁFA 
 
A komplex hulladékgazdálkodási telep díjai: 
 
Lakossági kommunális hulladék  
(100 literenként)  164.- Ft + ÁFA 
Lakossági zöld hulladék 1,0 m3-ig     (ingyenes) 
Lakossági zöld hulladék  
1,0 m3 fölött, m3-enként  3.100.- Ft + ÁFA 
Közületek zöld hulladék 
(m3-ként) 3.100.- Ft + ÁFA 
Szelektív hulladék: (ingyenes)   
 
Inert építési hulladék díja: 
 
Lakossági tiszta inert hulladék napi 1 tonnáig     (ingyenes) 
Közületi tiszta inert hulladék                         1.892.- Ft/to + ÁFA 
Lakossági tiszta inert hulladék 1tonna fölött 1.892.- Ft/to + ÁFA 
Válogatás nélküli hulladék:                            3.780.- Ft/to + ÁFA 

 
(Javaslat az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos 
ártalmatlanítási díj 2010. évi mértékére) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

23/2009. (XII. 17.) Ör. sz. rendelete az állati hulladékok  
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak 

meghatározásáról szóló 11/2008. (VI. 12.)  
Ör. sz. rendelet módosítására 

 
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 kapcsolatos az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
1.) A rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti, helyébe 
jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

Záró rendelkezések: 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2010. január 01-én lép hatályba. 

1. számú melléklet 
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Az állati hulladék ártalmatlanítási díja  

2010. évre vonatkozóan: 
 

148.- Ft/kg + ÁFA  
 

(a helyi lakosság részére a lerakás díjmentes) 
 
(Javaslat közterület-használat, közterület-hasznosítás 2010. évi 
díjtételeinek meghatározására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

24/2009.(XII.17.) ÖR. sz. rendelete a közterület-használat, 
közterület-hasznosítás  helyi szabályairól szóló  5/2009.(II.26.) 

számú rendelet  módosításáról 
 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16. § /1/ 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közterület-
használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009.  
(II. 26.) számú Ör. rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

1.§. 
 

A rendelet 1. sz. függeléke helyébe jelen rendelet 1.sz.függeléke 
lép. 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2010. január 1-én lép hatályba. 
 

Díjtáblázat 2010. évben 
 

A díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 

Jele A közterület - használat célja I. II. III. 

1. 

 

 

A közterületbe 10 cm-nél 

mélyebben benyúló védőtető, 

ernyőszerkezet reklám nélkül  

 

ingyenes 

 

ingyenes 

 

Ingyenes 

2. A közterületbe 10 cm-nél 

mélyebben benyúló védőtető 

ernyőszerkezet reklámmal       

13.100  Ft/m2/év 

                         
10.770  Ft/m2/év 

                          6.720  Ft/m2/év   
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3. Kirakatszekrény, hirdetőtábla, 

cégtábla és címtábla 

13.100  Ft/m2/év 

                        
10.770  Ft/m2/év  

                       
6.720  Ft/m2/év 

                         

4. 

 

 

Cégtábla, címtábla, hirdetőtábla 

/Önkormányzat illetve a VG.Zrt. 

által biztosított/                                                   

 

         ----- 

                         

 

        ----- 

 

 

         ------ 

 

5. 

 

Megállító tábla 

/1m
2
 alatti méretű/ 

13.000  Ft/db/év 

                             

10.770   Ft/db/év 

                            
6.600  Ft/db/év 

                        

 

6. 

 

Árusítófülke, pavilon és egyéb 

állandó jellegű kereskedelmi 

létesítmény                             

 

6.830  Ft/m2/év 

 

 

 

5.570   Ft/m2/év 

 

 

4.250  Ft/m2/év 

 

7. 

 

 

Árubemutató céljára                

1360 Ft/m2/nap 

 
1360  Ft/m2/nap 

 

1360 Ft/m2/nap 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendéglátó ipari előkert 

 

>Szilfákalja /József Attila u –Daru 

  zug között    

 

>Szilfákalja /Daru zug-Bethlen u. 

  között/ 

  József Attila utca a Major utcáig 

 

 

>Arany J. utca a Szilfákaljától a 

Wesselényi utcáig,  

„Szabadság tömb” 

  Hősök tere  

 

>Egyéb területeken 

 

 

3.780  Ft/m2/hó 

 

2.400   Ft/m2/hó 

 

 

 

1.890   Ft/m2/hó 

 

 

 

  

1.300   Ft/m2/hó 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

9. 

 

 

 

 

Alkalmi és mozgóárusítás 

/gurulókocsi, sátor, asztal/ 

főszezonban                            

 

elő – és utószezonban             

 
elő- és utószezonon kívüli 

2.600 Ft/m2/nap 

                           
 

 

1.430 Ft/m2/nap 

 

 

820  Ft/m2/nap 

 

 

 

820 Ft/m2/nap 

 

 570  Ft/m2/nap 

 

 

 

   570Ft/m2/nap 
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1.260Ft/m2/nap 

 

 

630  Ft/m2/nap 

 

 

  380Ft/m2/nap 

 

10.  

Iparművészeti vásár             

 

280 Ft/m2/nap 

 

 

 

270Ft/m2/nap 

 

 

250Ft/m2/nap 

 

11. 

 

Kulturális és sport rendezvények                            25Ft/m2/nap 

 

25Ft/m2/nap 

 

25Ft/m2/nap 

 

12. 

 

Mutatványos tevékenység (cirkusz, 

forgó stb.)                            

 

Tilos 

 

Tilos 

 

Tilos 

13. 

 

 

Árusító automaták                  

 

2.870 Ft/db/nap 

 

 

2.520  Ft/db/nap 

 

 

1.620  Ft/db/nap 

                           

14. 

 

 

Sorsjegy értékesítés 

 

2.520  Ft/m2/hó 

 

 

1.890  Ft/m2/hó 

 

 

810   Ft/m2/hó 

 

15. 

 

 

Fenyőfa árusítás               

 

400 Ft/m2/nap 

 

340 Ft/m2/nap 

 

 

340 Ft/m2/nap 

 

16. 

  

 

 

Mindenszentek, karácsonyi, 

szilveszteri alkalmi árusítás 

 

1.680Ft/m2/nap 

 

 

1.430 Ft/m2/nap 

 

 

1.210 Ft/m2/nap 

 

17. 

 

 

 

Az egyes létesítményekhez 

szükséges gépjármű várakozóhely 

 

20.800 Ft/db/év 

 

 

13.500  Ft/db/év 

 

 

10.100 Ft/db/év 

 

18. 

 

 

Konflis (május 1-től szeptember 

30-ig terjedő időszakra) 

13 .500  Ft/db/hó 13.500  Ft/db/hó 13.500 Ft/db/hó 

19. 

 

Bringó hintó  

(április 14. - augusztus 31. között)                                          

         

        930.300   Ft/szezon 

20. 

 

Elektromos lassújármű 

                                                              4.830   Ft/nap 

                     

21. 

 

 

Taxi, kijelölt közterületen 

                                                
14.700  Ft/db/év 

 

14.700   Ft/db/év 

 

14.700  Ft/db/év 

 

22. 
 

 

 

Tehertaxi, kijelölt közterületen 
 

 

- 

 

16.800  Ft/db/év 

 

 

 

 -  

 

23. 

 

 

Eseti hirdetők                            
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/plakát, cirkusz hirdetőtábla stb/ 
65  Ft/db/nap 65   Ft/db/nap 65   Ft/db/nap 

24. 

 

 

Garázs földterület 

/Rákóczi u, Hősök tere, 

 Szilfákalja, Luther u./              

14.200  Ft/db/év 

 

 

14.200  Ft/db/év  

 

 

14.200  Ft/db/év 

 

25. 

 

 

 

Építkezéssel kapcsolatos 

igénybevétel 

 

 

330Ft/m2/hó 

 

 

 

 

170Ft/m2/hó         

    

 

 130Ft/m2/hó 

 
 

26. Közhasználatra még át nem adott 

terület 

Megállapodás szerint 

27. Nosztalgia vonat     

főszezonban     

 
 

 

főszezonon kívül              

       7.350 Ft/nap                             

  

 

 

 

      5.400  Ft/nap                                            

28. Hangos hirdetés, szendvicsember           6.300  Ft/hó 

                    

39. Fesztiváltér       10.000.000    Ft/szezon 

                       

30. Fizetett hirdetéseket tartalmazó 

reklámfelület (tábla, kirakat) 

            12.500  Ft/hó 

                           

31. 

 

Molinó hirdetés                             Ingyenes Ingyenes Ingyenes 

 

 
(Beszámoló a köztemető fenntartásáról) 
 
 258/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
köztemető fenntartásáról szóló beszámolót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés a 2010. évi temetői fenntartási díjak megállapítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének  

25/2009. (XII. 17.) Ör. sz. rendelete  
a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló  
14/2000. (X. 19.) 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 az 1999. XLIII. tv. 40. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja, a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. 
(X. 19.) Ör.sz. rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítása tárgyában: 
 

22. § 
 

A 14/2000. (X. 19.) Ör. sz. rendelet 1. sz. melléklete helyébe a 
jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 
Jelen rendelet 2010. január 01-én lép hatályba. 
 

 

ssz. Temetési hely megnevezése 
2010. évi  
nettó díj   

Ft 
          

 
I. 

Temetési helyek koporsós 
temetéshez, 25 év nyugvási idővel Ft 

          

 1 I.-től XXI. tábláig és XXVI. tábla            

 1/a Út melletti sírhelyek            

        1 személyes 18 375           

           Rátemetés:             

   
          -koporsós (nyugvást 
hoszabbít) 12 687 

          

   
          -urnás (nyugvást nem 
hoszabbít) 3 588 

          

               

        2 személyes 35 876           

          Rátemetés:             

   
          -koporsós (nyugvást 
hoszabbít) 26 250 

          

   
          -urnás (nyugvást nem 
hoszabbít) 3 588 

          

                

 1/b 
Útmelletti második és harmadik 
sírhely   

          

        1 személyes 14 437           

           Rátemetés:             

   
          -koporsós (nyugvást 
hoszabbít) 10 062 

          

   
          -urnás (nyugvást nem 
hoszabbít) 3 588 

          

                 

        2 személyes 28 437           

          Rátemetés:             

   
          -koporsós (nyugvást 
hoszabbít) 18 375 
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          -urnás (nyugvást nem 
hoszabbít) 3 588 

          

                

 1/c A tábla többi helyein             

        1 személyes 11 374           

           Rátemetés:             

   
          -koporsós (nyugvást 
hoszabbít) 7 875 

          

   
          -urnás (nyugvást nem 
hoszabbít) 3 588 

          

                 

        2 személyes 18 375           

          Rátemetés:             

   
          -koporsós (nyugvást 
hoszabbít) 12 687 

          

   
          -urnás (nyugvást nem 
hoszabbít) 3 588 

          

                 

 
1/d Gyermek sírhely 10 éves korig,          

bármely táblában a teljes ár %-ában 75 
          

                

 

1/e Kiemelt sírhely  50 év nyugvási 
idővel                                            a 
ravatalozó soron és a XXII. táblában   
csak egyszemélyes 250.000 

          

          Rátemetés:             

 
            -koporsós (nyugvást 

hoszabbít) 55 125 
          

 
            -urnás (nyugvást nem 

hoszabbít) 13 999 
          

                

              

              

                

 
ssz. Temetési hely megnevezése 

2010. évi  
nettó díj    

Ft 
          

 

2 XXIV. Parktemető tábla                              
Csak egyszemélyes, a díj a sírjel 
alapot és a teljes tábla gondozását is 
tartalmazza. 96 251 

          

          Rátemetés:             

   
          -urnás (nyugvást nem 
hoszabbít) 20 126 

          

                 

 

3 XXV. Kopjafás tábla                                       
A díj tartalmazza a tábla teljes 
területének gondozását is.   

          

           -egyszemélyes 70 001           
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           -kétszemélyes 100 624           

          Rátemetés:             

   
          -urnás (nyugvást nem 
hoszabbít) 20 126 

          

                 

 
II. 

Temetési helyek hamvasztás utáni 
temetéshez  25 év nyugvási idővel   

          

 1 III. IV. és XXII. táblában urnafalba 56 876           

 2 Urnasírbolt a XXIII. táblában 70 001           

 3 Urnasír a XXIII. táblában 28 437           

                 

 

III. 

Sirbolthelyek                                              
a VIII.; IX.; X.; XXII. és XXVII. 
táblában        75 év nyugvási 
idővel  

          

 1 Út melletti             

 1/a      Egyoldali koporsó elhelyezéssel 122 501           

 1/b      Kétoldali koporsó elhelyezéssel 153 124           

     Meglévő sírboltba férőhelyen felüli             

 1/c           Koporsós temetés esetén 40 688           

 1/d           Urnás temetés esetén 3 588           

                 

 2 A tábla egyéb helyein             

 2/a      Egyoldali koporsó elhelyezéssel 100 624           

 2/b      Kétoldali koporsó elhelyezéssel 122 501           

     Meglévő sírboltba férőhelyen felüli             

 2/c           Koporsós temetés esetén 35 875           

 2/d           Urnás temetés esetén 3 588           

                

 

IV. 

Újraváltási díj                                             
A mindenkor érvényes temetési 
hely díja, plusz az egyszeri 
temetőfenntartási díj.   

          

              

              

              

              

              

 
ssz. Temetőhasználat  megnevezése 

2010. évi   
nettó díj     

FT 
          

 V. Temetőhasználati díjak             

 1 Ravatalozó használati díj 13 999           

 2 Boncterem használati díja 11 374           

 3 Halott hűtés-tárolás naponta 1 076           

 4 Temetőfenntartási díj temetésenként 10 062           
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5 

Síremlék állításához igényelt terület 
használati díja Ft/m2/nap 788 

          

 
6 

Temetőfenntartási hozzájárulás a 
kivitelező részéről  

          

 
  

     -síremlék-sírbolt javítása, 
tisztítása 2 452 

          

        -síremlék építésénél Ft/síremlék 4 728           

        -sírbolt építésénél Ft/sírbolt 9 452           

 
7 

Területbérleti díj táblán kívül,   
sírkövesenként max. 15 m2.  

          

        -15 napra 2 368           

        -30 napra 5 252           

 8 Eseti behajtási engedélyek             

        -személykocsi 352           

   
     -személykocsi utánfutóval illetve       
kisteherautó 3,5 to-ig 1 040 

          

        -teherautó 2 080           

 
9 

Rendszeres behajtási engedélyek     
3,5 to-ig  

          

        -virágárusok Ft/naptári negyedév 8 800           

        -sírkövesek Ft/hónap 13 200           

              

 
 
(Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium magasabb 
vezetőjének megbízásáról) 
 
 259/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) e, pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a Szép Ernő Középiskolai Kollégium magasabb vezető 
teendőinek ellátásával 2010. január 1-től,  2015.  július 31-ig 
Sárkányné Kertész Évát bízza meg. 
 
Megbízása esetén 
 
Sárkányné Kertész Éva alapbérét:  187.100, -Ft-ban, 
magasabb vezetői pótlékát:     54.880, -Ft-ban 
állapítja meg.  
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: jegyző  

 
 
(Előterjesztés ügyvitelkorszerűsítési-informatikai stratégia 
elfogadására) 
 
 260/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal 2010-2014 évekre szóló 
ügyvitelkorszerűsítési-informatikai stratégiáját az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja. Egyetért a teljesítését célzó regionális 
szolgáltatói pályázat benyújtásának előkészítésével az ÉAOP – 
2009. 4.1.6. kiírásra, amelyről következő ülésére részletes 
előterjesztést kér.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2015. március 31. 
     időközi jelentéstételre a teljesítésről: 2012. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 
 
(Előterjesztés közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi 
szabályairól szóló 5/2009.(II.26.) számú önkormányzati rendelet 
módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

26/2009. (XII. 17.) számú rendelete 
a közterület-használat és közterület-hasznosítás helyi 

szabályairól szóló 5/2009.(II.26.) számú rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 
44/A. § (2) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) 
rendelkezéseire is, az 5/2009.(II.26.) számú önkormányzati 
rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§  
 
(1) A R. 4. § (2) bek. b.) pontja hatályát veszti. 
 
      (2)  A R. 4. § (2) bek. c.) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:  
„c.) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak 
elhelyezésére üzleti tevékenységhez kötött esetekben,” 
 

2. § 
 

(1) A R. 5. § (1) bek. d.) pontja hatályát veszti. 
 
(2) A R. 5. § (1) bek. e.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
„e.) üzleti célú film és televízió felvételhez,” 
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3. § 
 
 A R. 10. § (4) bekezdésének a.) pontja hatályát veszti. 
 

4. § 
 
A R. 11. §-ában a jogszabályi hivatkozás hatályát veszti, helyette 
a R. szövegébe a „210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 5. számú 
melléklete” szövegrész kerül. 
 

5. § 
 
A R. 14. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Mentesül az engedély iránti kérelem benyújtása és közterületi 
használati díj fizetése alól az a szolgáltató, akit képviselő-testület, 
vagy önkormányzati bizottság bíz meg közterületen hibaelhárítási, 
üzemeltetési, karbantartási, felújítási és nem építési engedély 
köteles építési munkával.” 
 

6. § 
 
A R. 17. § (6) bekezdése hatályát veszti.  
 

7. § 
 
A R. 19. § (6) bekezdésének második mondata hatályát veszti.  
 

8. § 
 
E rendelet 2010. január 1.napján lép hatályba. 

 
 
(Előterjesztés a helyi adókról szóló 26/2007.(XI.26.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

27/2009. (XII.17.) Ör. sz. rendelete 
a helyi adókról szóló rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a helyi sajátosságok, az önkormányzat gazdálkodási 
követelményeinek, valamint az adóalanyok teherviselő 
képességének figyelembevételével a helyi adókról szóló 26/2007. 
(XI.22.) Ör. számú rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak 
szerint módosítja. 
  



 16 

1. § 
 

Hatályát vesztik az Ör. 6-8. §-ai. 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 

 
 
(Előterjesztés a Belső-Kösely torkolati szivattyúállás 
fejlesztésének pénzügyi szükségletéről) 
 
 261/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2009. évi városi költségvetés „felhalmozások, felújítások 
célonként” (3.sz. melléklet) táblázat felhalmozási kiadások 
„csapadékvíz, belvízépítés” sorából bruttó 15 Mft összeget a 
„belvízátemelő szivattyútelep rekonstrukció” sorára csoportosít át. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a létesítési engedély birtokában a 
megvalósításhoz szükséges ajánlatkérési, közbeszerzési 
eljárásokat bonyolítsa le. Felhatalmazza a polgármestert a 
vállalkozási szerződések aláírására. 
 
Határidő: engedélyezést követő 1 hónapon belül 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés pótelőirányzat felújítási igényről) 
 
 262/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2009. évi városi költségvetés „intézmények beruházásai, 
felújításai” keretét bruttó 502.000,-Ft összeggel megemeli, 
melynek fedezete hitel. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés az önkormányzati utak forgalmi rendjének 
felülvizsgálatáról) 
 
 263/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
városi utak forgalmi rend felülvizsgálatáról készített anyagot 
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összességében elfogadja. Felkéri a Városfejlesztési, Műszaki 
Bizottságot a felülvizsgálatban szereplő forgalmirend módosítással 
kapcsolatos javaslatokat tárgyalja meg, valamint a jogszabályi 
előírások teljesítése érdekében a feltárt hiányosságok 
megszüntetésére, illetve annak konkrét ütemezésére tegyen 
javaslatot.  
A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket az útcsatlakozásoknál lévő fák, bokrok, 
cserjék kivágására, gallyazások elvégzésére, valamint az 
útpadkánál lévő akadályok, karók, kövek megszüntetésére. 
Szólítsa fel a lakosságot a szükséges kilátás biztosítása miatt 
legkésőbb április 15-ig. A 3. sz. mellékletben a Halaszthatatlan 
feladatoknál a pótolandó jelzőtáblák közül az „Állj! Elsőbbségadás 
kötelező”, „Elsőbbségadás kötelező”, a veszélyt jelző táblák, 
valamint a „Kijelölt gyalogos átkelőhely” táblák pótlását az 
önkormányzat haladéktalanul végezze el.” 
 
Határidő: 2010. február 28.  
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés hírközlési torony létesítésére) 
 
 264/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem támogatja hírközlési torony létesítését a Hőgyes Endre 
Gimnázium területén.   
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
 
(Előterjesztés a képviselő-testület 2010. évi munkatervének 
meghatározására) 
 
265/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2010. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
A testületi ülések és napirendi pontjaik: 
 
JANUÁR 
 
1. Előterjesztés az önkormányzat pályázati 
szabályzatának meghatározására 
 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
      - Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
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2. Előterjesztések pályázatok benyújtására: 
 a., városközpont rehabilitációra 
 b., térségi közigazgatási informatikai rendszerek 
továbbfejlesztésére 
 Előadó: jegyző 
  
Megtárgyalja:  
a., - Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
     - Kulturális, Sport Bizottság 
     - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
b., - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
     - Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
FEBRUÁR 
 
1. Az AERO KLUB tájékoztatója a sportrepülőtér 
hasznosításáról, albérletbe adásból származó bevételeiről 
 Előadó: klubelnök 
 Megtárgyalja: - Kulturális, Sport Bizottság 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
2. A programkoordinációs Munkacsoport tájékoztatója 
2009. évi tevékenységéről: 
 Előadó: munkacsoport-vezető 
 Megtárgyalja: - Kulturális, Sport Bizottság 
      - Idegenforgalmi Bizottság 
 
 
3. Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének 
meghatározása 
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
MÁRCIUS 
 
1. A rendőrkapitányság beszámolója a város 
közbiztonságáról, javításának tennivalóiról 
 Előadó: rendőrkapitány 
 Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
2. Az önkormányzat 2010. évi beruházási programjának, 
környezetvédelmi intézkedési tervének és közbeszerzési 
tervének meghatározása 
 Előadó: - irodavezető-főmérnök 
      - irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
      - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
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3. Tájékoztató a polgármesteri hivatal összehangolt 
teljesítmény- és minőségirányítási rendszerének 2009. évi 
eredményeiről, a 2010. évi programról 
 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
ÁPRILIS 
 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok közgyűléseire felkészülés 
 Előadók: (vezér)igazgatók 
 Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
      - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
      - Idegenforgalmi Bizottság (csak a 
Hungarospa Zrt. anyagát) 
 
2. Jelentés a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
3. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás 2009. évi tevékenységéről 
 Előadó: munkaszervezet-vezető 
 Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
 
 
 
 
MÁJUS 
 
1. Beszámoló az önkormányzati szociális és 
gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról, fejlesztésük 
tennivalóiról 
 Előadó: - aljegyző 
     - körzeti gyámhivatal vezetője 
     - szociális szolgáltató központ vezetője 
 Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
2. Beszámoló az önkormányzat energiaracionalizálási 
tevékenységéről, a feladatokról a pályázati lehetőségek 
tükrében 
 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
      - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
JÚNIUS 
 
1. Beszámoló a város környezetvédelmének helyzetéről, a 
pályázati támogatások felhasználásáról 
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 Előadó: - irodavezető-főmérnök 
     - önkormányzati gazdasági társaságok 
(vezér)igazgatói 
 Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
2. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2011. évi 
mértékének előzetes megállapítására 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: - Idegenforgalmi Bizottság 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
JÚLIUS 
 
1. Városi Önkormányzati kitüntetések adományozása (zárt 
ülésen) 
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
Határszemle a Mezőgazdasági Bizottság szervezésében. 
 
SZEPTEMBER 
 
1. Beszámoló a 2010. évi költségvetés első félévi 
teljesítéséről 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. Jelentés az önkormányzat 2006-2010-es évekre szóló 
gazdasági programjának végrehajtásáról 
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
NOVEMBER 
 
1. Tájékoztató a 2010. évi költségvetés három negyedéves 
teljesítéséről 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. Előterjesztés a 2011. évi költségvetés koncepciójának 
elfogadására 
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
DECEMBER 
 
1. Általános közmeghallgatás 
2. Közszolgáltatási díjak megállapítása 2011. évre 
 Előadók: cégek, hivatali irodák vezetői 
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 Megtárgyalják: érintett bizottságok 
 
3. A képviselő-testület 2011. évi munkatervének 
meghatározása 
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
Határidő: folyamatos, illetve december 31. 
Felelős:    polgármester 
       jegyző 

 
 
(Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény pótigényére) 
 
 266/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Egyesített Óvodai Intézmény részére hitelfelvételével 801.000.-Ft 
pótelőirányzatot biztosít.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: jegyző, intézményvezető 

 
(Előterjesztés az Államigazgatási Hivatal HVTV-re vonatkozó 
szakmai véleményéről) 
 
 267/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal 219/2009. (X.15.) 
számú képviselő-testületi határozatra érkezett szakmai 
véleményében foglaltakkal az előterjesztésben szereplő jegyzői 
álláspontot elfogadva nem ért egyet. Kéri az ennek megfelelő 
írásbeli válasz megküldését az Államigazgatási Hivatalnak. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős:   jegyző  

 
(Előterjesztés öntözőcső fektetéshez szükséges tulajdonosi 
hozzájárulásra) 
 
 268/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Tisztaterv Kft. által készített 1-048-08. 
számú Öntözésfejlesztési terv alapján az önkormányzat 
tulajdonában lévő 0268 hrsz-ú Önkormányzati út és a 0267/7 hrsz-
ú Csatorna megnevezésű ingatlanokat keresztező felszín alatti 
nyomócsővezeték építéséhez. A Szilas-Farm Kft. a beruházást 
kizárólag a közútkezelői és egyéb szakhatósági hozzájárulásban 
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foglaltak maradéktalan betartása mellett végezheti. A kivitelezési 
munkálatok ideje alatt beruházó feladata az önkormányzati úton a 
forgalom zavartalanságának biztosítása. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
(Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról) 
 
 269/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról december hónapban 
adott jelentést tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 

  Felelős:   - 
 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről) 
 
 270/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
 271/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   -  

 
(Válasz Marosi György Csongor és Radácsi Gusztáv 
képviselőknek a HVTV. átadás-átvételével kapcsolatos kérdésére) 
 
 272/2009. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Dr. Vincze Ferenc Marosi György Csongor és Radácsi 
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Gusztáv képviselők HVTV átadás-átvételével kapcsolatos 
interpellációjára adott válaszát.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
 
 

K.m.f. 
 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
Hajdúszoboszló, 2010. január 11. 
 
  
 Molnár Viktória leíró 

 

 
 

 
 


