
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 28881-1/2012. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 20-án 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés költségvetési intézmény alapítására.) 
 

182/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. sz. 
mellékletben kiadott alapító okirat jóváhagyásával 2013. január 1-jei hatállyal 
megalapítja Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központot (4200 Hajdúszoboszló, 
Rákóczi utca 58-64. szám). 
Az létrejövő intézmény alapfeladata a jelenlegi: 
o Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, 
o Szép Ernő Középiskolai Kollégium, 
o Bárdos Lajos Általános Iskola, 
o Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola, 
o Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, 
o Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, 
o Zichy Géza Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
o Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
működtetése. 
 
II. Az önkormányzat által alapított új intézménybe a 2. sz. mellékletben szereplő 
dolgozók áthelyezéssel kerülnek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ vezetői 
pályázatának elbírálására.) 
 

183/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva kinevezi a 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Lukács Sándor (Hajdúszoboszló, Liget u. 6.) 
oktatási referens munkakörű köztisztviselőjét, áthelyezéssel, 2013. január 1. napjától 
határozatlan időre a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ 
közalkalmazottjává, egyidejűleg megbízza 2013. január 1-től 2017. december 31-ig 
az intézményvezetői magasabb vezetői beosztás ellátásával, három hónap próbaidő 
kikötésével. 
Garantált illetményét az „F” fizetési osztály 9. fizetési fokozatában 159.515 Ft-ban, 
magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 500%-ában, azaz 100.000 Ft-ban határozza 
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meg, melyeket 90.500 Ft-tal kiegészítve havi illetményét összesen 350.000 Ft-ban 
állapítja meg. 
A képviselő-testület utasítja a pénzügyi, gazdasági irodavezetőt a magasabb vezetői 
megbízással kapcsolatos munkáltatói és adminisztratív intézkedések előkészítésére 
és felhatalmazza a polgármestert az intézkedések aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  jegyző  

 
(Előterjesztés a Bocskai István Múzeum alapítására.) 
 

184/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai István 
Múzeumot, mint önállóan működő új költségvetési szervet a Hajdú-Bihar Megyei 
Múzeumok Igazgatósága költségvetési szervből kiválással megalapítja. 
2013. január 1-jei hatállyal elfogadja a Bocskai István Múzeum (4200 
Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12.) alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti 
tartalommal. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a 2013. évi közszolgáltatási szerződés megkötéséről - autóbusszal 
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás tárgyában -) 
 

185/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén a helyi menetrendszerinti közösségi 
közlekedés ellátására vonatkozó, 2013. január 01. - 2013. december 31. közötti 
időszakra szóló a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (4031. Debrecen, Szoboszlói út 4-6.) történő Közszolgáltatási 
Szerződés megkötését. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt, a Közszolgáltatási Szerződés 
mellékletét képező, 3 db járatra (1, 1A, 2) kidolgozott menetrendet 2013. január 07-től 
jóváhagyja. 2013. január 01 – 2013. január 06. között a jelenleg érvényes menetrend 
szerint szolgáltat a szolgáltató. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt Hajdúszoboszló város közigazgatási 
határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
legmagasabb díjait, pótdíjait és azok alkalmazási feltételeit tartalmazó dokumentumot 
jóváhagyja, mely a Közszolgáltatási Szerződés mellékletét képezi. 
 
A Képviselő-testület a feladatellátáshoz bruttó 7.4 Mft összegű támogatást előlegként 
biztosít a 2013. évi városi költségvetés terhére, mely összeg felhasználása utólagos 
elszámolással történik, a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feltételek mellett. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási Szerződés 
aláírására.  
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Határidő: közszolgáltatási szerződés megkötésére:  2012. december 31. 
 új menetrend bevezetése:  2013. január 07. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés közszolgáltatási díjak megállapítására: a közterület-használat, 
közterület-hasznosítás 2013. évi díjtételeinek meghatározására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2012. (XII. 20.) Ör. sz. rendelete a közterület-használat, közterület-hasznosítás 

helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.6.) számú rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és e.) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának 
egyetértésével - 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 2013. január 01-jén lép hatályba. 
 
 
1. sz. függelék 

Díjtáblázat 2013. évben 
 

A díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

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

1. A közterületbe 10 cm-nél mélyebben 
benyúló, új védőtető, ernyőszerkezet 
reklám nélkül  

 
ingyenes 

 
ingyenes 

 
Ingyenes 

2. A közterületbe 10 cm-nél mélyebben 
benyúló, új védőtető ernyőszerkezet 
reklámmal 

 
15 100.-Ft/m2/év 

 

 
12 360.- Ft/m2/év 

 

7 720.- Ft/m2/év 

 

3. Kirakatszekrény, hirdetőtábla, 
cégtábla és címtábla 

15 100.- Ft/m2/év 
 

12 360.-Ft/m2/év 
 

7 720.- Ft/m2/év 
 

4. Megállító tábla 
/1m2 alatti méretű/ 

14 930.- Ft/db/év 
 

12 375.- Ft/db/év 
 

7 580.- Ft/db/év 
 

5. Árusítófülke, pavilon és egyéb 
állandó jellegű kereskedelmi 
létesítmény  

7 845.- Ft/m2/év 

 

 
6 370.- Ft/m2/év 

 

4 875.- Ft/m2/év 

 

6. Árubemutató céljára   
1 565.- 

Ft/m2/nap 

 
1 565.- 

Ft/m2/nap 

 
1 565.- 

Ft/m2/nap 
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7. 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 

 

4 340.- Ft/m2/hó 

 
2 755.- Ft/m2/hó 

 
 
 

2 160.- Ft/m2/hó 
 
 
 
 

1 500.- Ft/m2/hó 
 

8. Alkalmi és mozgóárusítás 
/gurulókocsi, sátor, asztal/ 
 
főszezonban 
(június 01-augusztus 31.) 
 
elő – és utószezonban 
(május, szeptember) 
 
szezonon kívüli 
(október 01-április 30.) 

 

 

2 940.-Ft/m2/nap 

 
 

1 640.-Ft/m2/nap 
 
 

1 440.- 
Ft/m2/nap 

 
 
 
 

940.-Ft/m2/nap 
 
 

940.-Ft/m2/nap 
 
 

725.-Ft/m2/nap 

 

 

655.-Ft/m2/nap 

 
 

620.-Ft/m2/nap 
 
 

440.-Ft/m2/nap 

9. Iparművészeti vásár  325.-Ft/m2/nap 305.-Ft/m2/nap 285.-Ft/m2/nap 

10. Kulturális és sport rendezvények 30.-Ft/m2/nap 30.-Ft/m2/nap 30.-Ft/m2/nap 

11. Mutatványos tevékenység (cirkusz, 
forgó stb.) 

Tilos Tilos Tilos 

12. Árusító automaták 3 280.- Ft/db/nap 2 900.- Ft/db/nap 1 860.- Ft/db/nap  

13. Sorsjegy értékesítés 2 900.- Ft/m2/hó 2 160.- Ft/m2/hó 930.- Ft/m2/hó 

14. Fenyőfa árusítás Tilos 400.-Ft/m2/nap 375.-Ft/m2/nap 

15. Mindenszentek, karácsonyi, 
szilveszteri alkalmi árusítás 

1 920.-Ft/m2/nap 1 640.-Ft/m2/nap 1 385.-Ft/m2/nap 

16. Az egyes létesítményekhez 
szükséges gépjármű várakozóhely 

23 900.-Ft/db/év 17 000.-Ft/db/év 11 600.-Ft/db/év 

17. Konflis, riksa, elektromos lassújármű 
(pld.: segway, golfautó…stb)  

500.- Ft/db/nap 

18. Bringó hintó  
(április 14.-augusztus 31. között) 
 
(szeptember 01.-április 13. között) 

 
1 068 375.-Ft 

 
4 350.-Ft/nap 

19. Taxi, kijelölt közterületen 16 890.- Ft/db/év 

20. Tehertaxi, kijelölt közterületen -- 19 300.-Ft/db/év -- 
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21. Eseti hirdetők 
/plakát, cirkusz hirdetőtábla stb/ 80.-Ft/db/nap 

22. Garázs földterület 
/Rákóczi u, Hősök tere, Szilfákalja, 
Luther u./  

 
16 300.- Ft/db/év 

23. Építkezéssel kapcsolatos 
igénybevétel 

380.-Ft/m2/hó 200.-Ft/m2/hó 150.-Ft/m2/hó 

24. Közhasználatra még át nem adott 
terület 

Megállapodás szerint 

25. Nosztalgia vonat 
 
főszezonban 
(június 01-augusztus 31.) 
 
főszezonon kívül 
(szeptember 01-május 31.)  

 
 

8 450.-Ft/nap 
 
 

6 200.-Ft/nap 

26. Hangos hirdetés, szendvicsember 6 900.-Ft/hó 

27. Fesztiváltér 12 000 000Ft/év 

28. Fizetett hirdetéseket tartalmazó 
reklámfelület (tábla, kirakat) 

14 360.-Ft/hó 

29. Molinó hirdetés  5 §. (1) k) pont 
esetén 

Ingyenes Ingyenes Ingyenes 

30. Molinó hirdetés  5 §. (1) l) pont 
esetén 

200.-Ft/m2/nap 

31. Közterületbe benyúló nyitott vagy 
zárt épületrész 

65 130.- Ft/m2 52 110.-Ft/m2 39 080.-Ft/m2 

32. Utcai zenélés és táncos produkció 
(nem rendezvény keretében) ha 
üzletszerű termékértékesítés is 
történik 

655.-Ft/m2/nap 515.-Ft/m2/nap 390.-Ft/m2/nap 

33. Játszó vagy szórakoztató 
tevékenység végzése (pld.: felfújható 
ugráló, trambulin stb) 
 
főszezonban  
(június 01-augusztus 31.) 
 
főszezonon kívül  
(szeptember 01.-május 31.) 

 
 
 
 

260.-Ft/m2/nap 
 
 

180.-Ft/m2/nap 

 
 
 
 

210.-Ft/m2/nap 
 
 

150.-Ft/m2/nap 

 
 
 
 

140.-Ft/m2/nap 
 
 

100.-Ft/m2/nap 

34. Könyv-, és festményárusítás 4 340.-Ft/m2/hó 2 755.-Ft/m2/hó 2 160.-Ft/m2/hó 

35. Mozgóbolti tevékenység 25 000.- Ft/hó/jármű 

 
(Előterjesztés közszolgáltatási díjak megállapítására: a hulladék-kezelés 2013. évi 
díjának megállapítására.) 
 

186/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Hajdúszoboszló Város közigazgatási 
területén települési szilárd hulladék-kezelő közszolgáltatónak a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (4200 Hajdúszoboszló, 
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Nyugati sor 5.) jelöli ki, 2017. december 31-ig. A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a közszolgáltatói szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:  polgármester 

VG Zrt. vezérigazgatója 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2012. (XII. 20.) 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 helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 
 
1. sz. melléklet 
 nettó díjak (Ft) 
Lakossági hulladékszállítás: 
120 literes edényzet egyszeri ürítési díja        269 
240 literes edényzet egyszeri ürítés díja         538 
1100 literes konténer egyszeri ürítés díja     3.028 
Feliratos zsák térítés díja           269 
 
Közületi hulladékszállítás: 
120 literes edényzet egyszeri ürítés díja         422 
240 literes edényzet egyszeri ürítés díja         844 
1100 literes konténer egyszeri ürítés díja     4.149 
 
Komplex hulladékgazdálkodási telep díjai: 
Lakossági komm.hulladék elhelyezési díja (100 literenként)      224 
Lakossági lom elhelyezési díja minden megkezdett 100 kg-onként     300 
Lakossági zöld hulladék 2 m3-ig       ingyenes 
Lakossági zöld hulladék 2 m3 fölött m3-enként     3.700 
Közületi zöld hulladék m3-ként       3.700 
Szelektív hulladék elhelyezése (PET palack, papír, üveg)   ingyenes 
 
Inert (építési) hulladék díja: 
Lakossági tiszta inert hulladék napi 1 tonnáig     3.000,- Ft/t 
Lakossági tiszta inert hulladék, 1 tonna fölött     5.265,- Ft/t 
Közületi tiszta inert hulladék tonnánként      5.265,- Ft/t 
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(Előterjesztés közszolgáltatási díjak megállapítására: az állati-hulladék 2013. évi 
kezelés-, ártalmatlanítás díjának megállapítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2012. (XII. 20.) Ör. sz. rendelete az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatás szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008. (VI.12.) Ör. sz. 

rendelet módosításáról 
 
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 kapcsolatosan az 
alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 
 

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

2. § 
 

Jelen rendelet 2013. január 01-jén lép hatályba. 
 
 
1. sz. melléklet: 
 
Az állati hulladék kezelési-, ártalmatlanítási díja: 160,- Ft/kg + ÁFA. 
 
 
(Előterjesztés közszolgáltatási díjak megállapítására: a 2013. évi temetéshely- és 
temetőhasználati díjak megállapítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
26/2012. (XII. 20.) Ör. sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 

14/2000. (X. 19.) Ör. sz. rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az 1999. XLIII. törvény. 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: 
 

1. § 
 

A 14/2000. (X. 19.) Ör. sz. rendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. sz. 
melléklete lép. 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2013. január 01-jén lép hatályba. 
 
 
1. sz. melléklet 
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A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 
 
 
(Beszámoló a köztemető fenntartásáról.) 
 

187/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztemető 
fenntartásáról adott beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 
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(Előterjesztés a Városi Bölcsőde térítési díjairól és a helyi gyermekvédelmi rendelet 
módosításáról.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2012. (XII. 20.) rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
rendeletének (a továbbiakban:R.) módosítására 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §, 29. §, 131. §, 147. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 

A R. 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) A bölcsődei ellátást Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Városi  
 Bölcsődéje az alapító okiratban feltüntetett székhelyen: 
 

a) bölcsődei ellátást, 
b) sajátos nevelési igényű gyermekek (enyhe-középsúlyos fogyatékosság, kevert 

specifikus fejlődési zavarok) ellátását, nevelését-gondozását, integrált 
csoportban, 

c) az alapellátáson túli szolgáltatásként – térítési díj ellenében – időszakos 
gyermekfelügyeletet biztosít. 

 
(2) A bölcsőde nyitvatartási rendjét a Bizottság hagyja jóvá. 
 
(3) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja: 
 

a) a felvétel iránti kérelmet a szülőnek, vagy törvényes képviselőnek az ellátást 
nyújtó intézmény vezetőjénél kell formanyomtatványon benyújtani. A 
kérelemhez csatolni kell a házi gyermekorvosi igazolást arról, hogy a gyermek 
egészséges, bölcsődében gondozható, valamint munkáltatói igazolást arról, 
hogy a szülő munkaviszonyban áll. A bölcsőde intézményvezetője a felvételi 
eljárási rend alapján dönt a felvételről. 

 
b) a Gyvt. 148.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján az ellátás igénybevételét 

megelőzően a díjfizetésre kötelezetett írásban értesíti a személyi térítési díj 
összegéről valamint a 259/2002.(XII. 18.) sz. Kormányrendelet 13. § (1) 
bekezdése alapján megállapodást köt az intézményvezető a gyermek törvényes 
képviselőjével. 

 
(4) Amennyiben a kérelmező az intézményvezetőjének döntésével nem ért egyet, a 

döntés (felvételi értesítés, térítési díj megállapítása) kézhezvételétől számított 8 
napon belül a Bizottsághoz fordulhat. 

 
(5) A Bizottság a kérelmező vagy családjában bekövetkezett rendkívül indokolt eset 

alkalmával a térítési díj összegét csökkentheti illetve elengedheti maximum 1 év 
időtartamban. 

 



 12 

(6) Az ellátás igénybevétele önkéntes. 
 
(7) A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával 
 

- a gyermekjóléti szolgálat, 
- a szociális, illetve családgondozó, 
- a házi gyermekorvos,  
- a védőnő, 
- a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

 
(8) A Gyvt. 41. § (1), (2) bekezdései alapján bölcsődébe felvehető minden    olyan 

kisgyermek, akinek szülei munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő 
programban, képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt 
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Továbbá akinek fejlődése 
érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, akit egyedülálló, vagy 
időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy több 
gyermeket nevelnek, valamint akinek a szülője szociális helyzete miatt az ellátásról 
nem tud gondoskodni. 

 
(9) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy törvényes 
képviselője igazolja, hogy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

 

(10) Az ellátások megszűnésének módja: 

a) a gyermek törvényes képviselőjének kezdeményezésére, mely alapján az 
intézményvezető a megegyezés időpontjában, ill. ennek hiányában a 
megállapodásban foglaltaknak megfelelően, valamint 

 
b) az önkéntesen igénybevett bölcsődei ellátást, ha a gyermek szülője a 

házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei már nem 
állnak fenn, megszünteti. 

 
2. § 

 
A R. 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) A bölcsődei ellátáson belül az 

a) étkezésért, 
b) gondozásért, 
c) alapellátáson túli szolgáltatásokért 

ca) időszakos gyermekfelügyeletért, 
cb) sóterápiáért a 3-7 éves korig térítési díjat kell fizetni. 

 

(2) Térítésmentesen nyújtott szolgáltatások bölcsődei ellátáson belül 

a) sóterápia a város 3 éven aluli gyermekei számára, 
b) játszócsoport és a Baba-mama klub. 

 

(3) Az étkeztetés, gondozás intézményi térítési díjait, valamint az alapellátáson túli 
szolgáltatásokért fizetendő térítési díjait a 2. számú melléklet „C” oszlopa tartalmazza. 
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Záró rendelkezések 
3.§ 

 
E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
2. számú melléklet 
 

Hajdúszoboszlói Városi Bölcsőde 
1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 147.§ (1)-(4) bekezdésének és a költségvetési tv. 

rendelkezései alapján számított 
intézményi térítési díjai 

2013. 
 

Ellátási forma: 
alapellátás 

Gyvt. 147.§ (1)-(3) 
bek. Intézményi 

térítési díjai 
„A”oszlop 

Gyvt. 147. § (4) bek. 
CSÖKKENTETT 

intézményi térítési 
díjai 

„C” oszlop 

Étkeztetés 409,- Ft/nap 409,- Ft/nap 

Gondozásra 1365,- Ft/nap 0,- Ft/nap 

Ellátási forma: 
alapellátáson túli 

szolgáltatás  

Intézményi térítési 
díjai 

CSÖKKENTETT 
intézményi térítési 

díjai 

Időszakos 
gyermekfelügyelet 

500,- Ft/óra 500,- Ft/óra 

Sóterápia 
3-7 éves korig 

(kísérővel) 
1000,- Ft/óra 300,- Ft/alkalom 

Sóterápia 
3 éven aluli 
gyermekek 

1000,- Ft/óra térítésmentes 

Játszócsoport és 
Baba-mama klub 

1000,- Ft/óra térítésmentes 
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(Előterjesztés pót-előirányzati igény biztosítására: Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
pót-előirányzati igénye.) 
 

188/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a 
Hajdúszoboszlói Városi Tv 589.000.- Ft támogatási igényét, melynek fedezete 
tartalékkeret. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés pót-előirányzati igény biztosítására: a Szép Ernő Középiskolai 
Kollégium pót-előirányzati igénye.) 
 

189/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szép 
Ernő Kollégiumnak 1.569.000.- Ft gázenergia pótigényét, a melynek fedezete 
tartalékkeret. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés pót-előirányzati igény biztosítására: a Gönczy Pál, Thököly Imre és a 
Bárdos Lajos általános iskolák pót-előirányzati igénye.) 
 

190/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
intézményi tankönyv pótigényt melynek fedezete 176.000 Ft tartalék, és a 
támogatások csökkentése 208.000 Ft-tal. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásról.) 
 

191/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 
tekintetében 2013. évre az alábbi nyersanyagnormákat és térítési díjakat állapítja 
meg. 

 

Intézmény 
2013. évi 

nyersanyagnorma 
(Ft) 

ÁFA 27% 
(Ft) 

2013. évi térítési díj 
(Ft) 

Bölcsőde 322 87 409 

Óvodák 336 91 427 
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Ált. Iskola 
7-10 év 

10-14 év 

349 

370 

94 

100 

443 

470 

Kollégium 
Középiskola 

Szociális étkezés 

627 

312 

169 

- 

796 

- 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására.) 
 

192/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012 évi költségvetési 
rendeletet érintő változásokat. Utasítja a jegyzőt, hogy következő testületi ülésre a 
költségvetési rendelet módosítását a fentiek alapján terjessze be. 
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2013. évi költségvetési koncepciójáról.) 
 

193/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdúszoboszló város 
2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. 
 
Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés Szél Gyuláné tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről.) 
 

194/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
2127 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon – ami jelenleg a Thököly Imre 
Általános Iskola – a szennyvíz elvezetés beruházás megvalósuljon. 
Kérelmező illetve az általa képviselt társasházak Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata felé, az előadott üggyel kapcsolatosan ellenszolgáltatásra nem 
jogosultak. A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges 
szakhatósági és más engedélyek beszerzésétől és az azokban foglaltak betartása 
alól. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 30. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervének meghatározására.) 
 
195/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét 
az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 

2013. évi munkaterve 
 

A testületi ülések napirendi pontjai: 
 
JANUÁR: 
 
1. Beszámoló a polgármesteri hivatal (elmúlt 22 éves) tevékenységéről 

Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 

 
2. Előterjesztés az önkormányzat (nem turisztikai) városmarketing anyagának 

elfogadására 
 Előadó:  jegyző 
 Megtárgyalja: 

 Oktatási, Kulturális, Sport Bizottság 

 Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
3. Előterjesztés az önkormányzat befektetés-ösztönzési rendszerének elfogadására 

Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: 

 Turisztikai Bizottság 

 Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 

 Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
4. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 
 
FEBRUÁR: 
 
1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének meghatározása 

Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 
2. A Programkoordinációs Munkacsoport tájékoztatója 2012. évi tevékenységéről 

Előadó: munkacsoport-vezető 
Megtárgyalja:  

 Oktatási, Kulturális, Sport Bizottság 

 Turisztikai Bizottság 
 
MÁRCIUS: 
 
1. A rendőrkapitányság beszámolója a város közbiztonságáról, a feladatokról 

Előadó: rendőrkapitány 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
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2. Az önkormányzat 2013. évi beruházási programjának környezetvédelmi 

intézkedési, valamint közbeszerzési tervének meghatározása 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja:  

 Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 

 Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
ÁPRILIS: 
 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok beszámolói 2012. évi 

tevékenységükről (közgyűléseik előkészítése): 
a) HUNGAROSPA Zrt. 
b) Városgazdálkodási Zrt. 
c) Turisztikai (TDM) Kft. 
Előadó: (vezér)igazgatók 

 
2. Jelentés a 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 
MÁJUS: 
 
1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi 

ellátásáról 
Előadók: - jegyző 
     - szociális szolgáltató központ vezetője 
     - járási gyámhivatal vezetője 
Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 

 
JÚNIUS: 
 
1. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi 

tevékenységéről 
Előadó: munkaszervezet-vezető 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 

 
2. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2014. évi mértékének előzetes megállapítására 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: 

 Turisztikai Bizottság 

 Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
JÚLIUS: 
 
1. Városi kitüntetések adományozása (zárt ülésen). 

Előadó: polgármester 
Határszemle a Mezőgazdasági Bizottság szervezésében. 
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SZEPTEMBER: 
 
1. Beszámoló a 2013. évi költségvetés első féléves teljesítéséről 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 
2. Beszámoló az óvodai ellátás helyzetéről, feladatairól 

Előadó: óvodaigazgatóság vezetője 
Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális, Sport Bizottság 

 
OKTÓBER: 
 
1. Jelentés az önkormányzat eddigi pályázati tevékenységéről 

Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 

 
2. A 2014.-2020. évek európai uniós pályázati ciklusára felkészülés teendői - a 

felülvizsgált Integrált Városfejlesztési Stratégia vitaanyagának elfogadása 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 
3. Általános közmeghallgatás 
 
NOVEMBER: 
 
1. Tájékoztató a 2013. évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 
2. Előterjesztés a 2014. évi költségvetés koncepciójának meghatározására 

Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 
DECEMBER: 
 
1. A 2014. évi közszolgáltatási díjak megállapítása 

Előadók: cégek, hivatali irodák vezetői 
Megtárgyalják: érintett bizottságok 

 
2. Előterjesztés a felülvizsgált Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadására 

Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 
3. A képviselő-testület 2014. évi munkatervének meghatározása 

Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 

 
Elfogadta a képviselő-testület a 195/2012. (XII. 20.) számú határozatával. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés az átmeneti elhelyezést nyújtó Malomsori Idősek Gondozóháza 
intézményvezető kérelméről.) 
 

196/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
együttműködési megállapodás megkötését az Őszi Holdfény Alapítvány által 
üzemeltetett Hajdúszoboszló, Malom sor 9. szám alatt működő idősek részére 
átmeneti elhelyezést nyújtó szolgáltatóval. 
 
Határidő: 2012. december 27. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés az egészségügyi alapellátás minimumfeltételeiről, illetve a Járóbeteg-
Ellátó Centrum működésével kapcsolatban.) 
 

197/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
2012. évi költségvetésben szereplő Járóbeteg-Ellátó Centrum felújítása soron 
keletkező megtakarítás terhére összesen 1.200.200,- Ft kerüljön a Járóbeteg-Ellátó 
Centrum részére átadásra bútorzat-beszerzés és az alapellátásban szakmai 
minimumfeltételt képező internetelérés biztosítása céljából. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyúttal támogatja, 
hogy a pályázat pénzügyi elszámolása után a pénzmaradvány a költségvetési 
tartalékot növelje. 
 
Határidő:  2012. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
(Javaslat önkormányzati rendeletekkel kapcsolatosan: a talajterhelési díjról szóló 
28/2004.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosítására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjról szóló 28/2004. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2), illetve 26. § (4) bekezdéseiben, valamint 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 
(1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának 
egyetértésével - az alábbi rendeletet alkotja a talajterhelési díjról szóló 28/2004. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításáról: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
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Az Ör. 2. § (2) bekezdésének szövege az „illetékes” szövegrészt követően az alábbira 
változik: 
 
„közszolgáltató a tárgyévet követő év február 15-ig teljesíti.” 
 

2. § 
 
Az Ör. 2. § (5) bekezdése hatályát veszti. 
 
 

3. § 
 

Az Ör. 3. § (2) bekezdése az alábbira változik: 
 
„A talajterhelés díjat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 11738084-15372741-
03920000. számú talajterhelési díj beszedési számla megnevezésű számlájára kell 
teljesíteni.” 
 

4. § 
 
Az Ör. 4. § szövege az alábbira változik: 
 
„A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan 
mentességben részesülnek azon kibocsátók, akik a tárgyévben: 
 
a./ önkormányzat vagy járási hivatal által folyósított rendszeres szociális ellátásban 
részesültek vagy 
b./ munkaügyi szervek által folyósított ellátásban részesültek, illetve 
c./ nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesültek, ha a háztartásban az egy főre 
eső jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át, 
egyedül élő esetén 120 %-át.” 
 

5. § 
 
Az Ör. 4. § (2) bekezdése az alábbira változik: 
 
„A mentesség igénybevétele iránti kérelmet az önkormányzati adóhatóságnál kell 
benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a díjmentesség igénybevételének jogcímét, 
illetve a jogcímet bizonyító dokumentumokat.” 

 
Záró rendelkezések 

 
6. § 

 
Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 
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(Javaslat önkormányzati rendeletekkel kapcsolatosan: a szociális ellátásokról szóló 
helyi rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2012. (XII. 20.) rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) számú 
rendeletének (a továbbiakban: R.) módosítására 

 
Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv 9. § (3) 
bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében és 18. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva, valamint a 2004. évi CXL. tv 19. § (2) bekezdésében, és a 28/B. § (2) 
bekezdésében, illetve 74. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § 
(1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) 
bekezdésében, a 37.§ (1) bekezdésének d) pontjában, a 38. § (1), (9)-(10) bekezdésében, 
45. § és 46. §-aiban, 48. § (4) bekezdésében, valamint az 50. § (3) bekezdésében, a 
132.§ (4) bekezdésének a), b), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és 
természetben nyújtott szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
A R. 3.§ (7) bekezdésének (1) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(7) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt-ben, a Korm. rendeletben és 
e rendeletben meghatározott feltételek szerint 
 
1) a jegyző  

a) aktív korúak ellátását 
aa) rendszeres szociális segélyt 
ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 

                 b) méltányossági közgyógyellátást valamint 
                 c) normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg; 
 

2.§ 
 

A R. 5. §-át e rendelet hatályon kívül helyezi. 
 

3.§ 
 
A R. 7. § -át e rendelet hatályon kívül helyezi. 
 

4.§ 
 

A R. 12. § -át e rendelet hatályon kívül helyezi. 
 

5.§ 
 
A R. 13. § -át e rendelet hatályon kívül helyezi. 
 

6.§ 
 
A R. 15. § -át e rendelet hatályon kívül helyezi. 
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7.§ 

 
Záró rendelkezések 

 
(1) E rendelet 2013. január 01-jén lép hatályba. 
(2) A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) számú  

rendeletének 1. számú melléklete 
 

A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE 
ELLÁTÁSI FORMÁNKÉNT 

 
1) Aktív korúak ellátása 
 
A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15. §-ában meghatározottak, és 

a) együttműködési kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatok, 
b) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolások, 

rendszeres ellátásokról szóló igazolások, 
c) a fenti rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat 
d) korábban folyósított ellátás megszüntető határozata, 
e) megelőző együttműködésről igazolás, 
f) legmagasabb iskolai végzettség, szakmai végzettség fénymásolata 
g) e rendelet 6.§ (3) bekezdésében meghatározott igazolásokat 

 
2) Lakásfenntartási támogatás 
 
A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározottak, és 

a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, jövedelemnyilatkozat/ok/, 
b) azon közüzemi számlák másolata, amelyre a támogatást kéri 
c) a fenti rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat 

 
3) Átmeneti segély 
 

a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, jövedelemnyilatkozat/ok/, 
b) a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat, 
c) rendkívüli élethelyzetet igazoló irat/ok/pl. gyógyszerköltség, szolgáltatási díj, 

hátralékról szóló értesítések, kifizetetlen számlák, szabadulás igazolás, stb. 
 
4) Temetési segély 
 
A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 32. §-ában meghatározottak, és 

a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, jövedelemnyilatkozat/ok/, 
b) halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata, 
c) életbiztosításról, gondozási, tartási szerződésről szóló iratok 

 
5) Köztemetés 
 
A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 34. §-ában meghatározottak, és 

a) eredeti halotti anyakönyvi kivonat, 
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b) amennyiben van temetésre kötelezett személy 
- megelőző hónapra vonatkozó jövedelemnyilatkozat/ok/ 
- megelőző hónapra vonatkozó jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló 

igazolás, 
- nyilatkozat arról, hogy tartási szerződéses jogviszonyban állt-e az elhunyttal, 

illetve arról, hogy bíróság által tartásra kötelezett-e 
 
6) Méltányossági közgyógyellátás 
 
A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 35. §-ában meghatározottak, és ugyanezen rendelet 1. 
sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat. 
 
 
(Javaslat önkormányzati rendeletekkel kapcsolatosan: a tiltott és közösségellenes 
magatartásokról szóló 16/2012.(VII.05.) számú önkormányzati rendelet hatályon 
kívül helyezéséről.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelete 

a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás elkövetőjével 
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 16/2012. (VII. 05.) számú 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás elkövetőjével szembeni 
pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 16/2012. (VII. 05.) számú önkormányzati 
rendelet hatályát veszti. 
 

2. § 
 
E rendelet 2012. december 21. napján lép hatályba. 
 
 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.) 
 

198/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 
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(Kanizsay György Béla képviselő egyéni képviselői indítványa.) 
 

199/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a következő ülésre 
előterjesztés készüljön a közvilágítás költséghatékony csökkentése érdekében 
további ajánlatok bekérésére, egyben történjék meg a hatályos közvilágítási 
szerződés felülvizsgálata. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2012. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
K.m.f. 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2012. január 10. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


