
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 2747-1/2013. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
(Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.21.) 
számú rendelete Hajdúszoboszló Város 2012. évi költségvetéséről szóló 

2/2012.(II.23.) számú rendelet módosítására 
 

1. § 
 

A 2012. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése az alábbira 
változik: 
 
„A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés főösszegét 7.752.972 eFt-ban, a 
bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.234.248 eFt működési célú bevétellel, 
    5.324.053 eFt működési célú kiadással 

-    89.805 eFt működési egyenleggel és 
 
    2.268.672 eFt felhalmozási célú bevétellel, 
    2.428.919 eFt felhalmozási célú kiadással és 
     - 160.247 eFt felhalmozási egyenleggel,  
így 250.052 eFt hiánnyal állapítja meg, melynek forrása hitel.” 
 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1-től a 
2012. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 
 
(A módosított költségvetési rendelet mellékletei külön csatolva.) 

 
(Javaslat Hajdúszoboszló Város 2013. évi költségvetésének megállapítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2013. (II.21.) számú önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 
 
(A költségvetési rendelet mellékletben csatolva.) 
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(Beszámoló a polgármesteri hivatal elmúlt 22 éves tevékenységéről.) 
 

11/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző 
beszámolóját a polgármesteri hivatal elmúlt 22 éves tevékenységéről - a 
benne megjelölt feladatokkal együtt - elfogadja. 
 
Határidő: 2014. április 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 
átalakítására.) 
 

12/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 
1-től a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. §–a alapján jóváhagyja. 
 
Határidő: - 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a városháza energetikai korszerűsítési pályázatairól.) 
 

13/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az „Épületenergetikai és közvilágítás energiatakarékos átalakítása” 
c. pályázati konstrukcióra az alábbiak szerint: 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 6101 
3. Projekt megnevezése: Hajdúszoboszló Központi Közigazgatási 
 Irodaházának, komplex energetikai korszerűsítése 
4. Pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/A 
5-6. Teljes beruházási, elszámolható összköltség: 89.361.378 Ft 
7. Önerő 13.404.207 Ft saját forrásból 
8. Igényelt támogatás:75.957.171 Ft 
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy ha KEOP forrásból 
nyújtott támogatást nyer, akkor az önkormányzat saját forrás összegét a 
költségvetésben elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
14/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú „Helyi hő, és villamosenergia- igény 
kielégítése megújuló energiaforrásokkal” c. konstrukcióra pályázat beadását, 
mely alapján megvalósulhat a Városháza napelemes áramellátó 
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rendszerének  kialakítása. A projekt részletes tartalmáról újabb 
előterjesztést kér. 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az önkormányzat beszerzési szabályzatának elfogadására.) 
 

15/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata beszerzései szabályzatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés új településrendezési sajátos jogintézményekről.) 
 

16/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló város Önkormányzata rendeleteket kíván alkotni az új 
településrendezési sajátos jogintézményekről, ezért utasítja a jegyzőt azok 
kidolgozására és előterjesztésére 
a) a településképi véleményezési eljárásra, 
b) a településképi bejelentési eljárásra, 
c) a településképi kötelezési eljárásra vonatkozóan. 
 
Határidő: 2013. március 31. 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés rendelet módosítására - filmalkotás forgatása közterületen.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2013. (II.21.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. 
(II.26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és g) pontjaiban biztosított jogával élve és (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közterület-használat, 
közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
(1) A rendelet 5. § (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„e.) filmalkotás forgatása céljára,” 
 
(2) A rendelet 5. § -a az alábbi (4), (5) és (6) bekezdésekkel egészül ki: 
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„(4) A közterület filmalkotás forgatása céljára történő igénybevétele az 
alábbi területi és időbeli korlátokkal lehetséges: 

 
a.) Turisztikailag kiemelt területen lehetséges (a terület lehatárolását a 
rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza): 

 
aa) június 01. - szeptember 30. és december 15 - január 10. 
időszakokban 8.00-23.00 óra között 
 
ab.) október 01. - december 14. és január 11. - május 31. 
időszakokban 0.00-24.00 óra között 

 
b.) Turisztikailag kiemelt területen kívüli területen lehetséges egész 
évben 7.00-23.00 óra között. 

 
(5) A zavaró hang- és fényhatásokkal nem járó filmalkotás forgatása 
esetén a (4) bekezdésben található időkorlátozás alól felmentés adható. 
 
(6) A közterület közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, 
tudományos, turisztikai és ismeretterjesztő témájú) filmalkotások forgatása 
esetén a közterület térítésmentesen vehető igénybe a (4) bekezdésben 
foglaltak betartása mellett.” 

 
(3) A rendelet 2. sz. melléklete kiegészül az alábbi szöveggel: 
 

„Filmforgatás céljára történő igénybevétel 
 

1.) Turisztikailag kiemelt jelentőségű terület: 
 
Liget utca - Bánomkerti út - Tessedik utca - Debreceni útfél - Hóvirág utca - Erkel 
Ferenc utca - Bartók Béla - Gázláng utca - Hőforrás utca - Attila utca - Wesselényi 
utca - Arany János utca - Szilfákalja - József Attila utca - Böszörményi út által 
határolt terület” 
 
(4) A rendelet 1. sz. függeléke kiegészül az alábbi 36., 37. sorokkal: 

36. Filmalkotás forgatása 
turisztikailag kiemelt területen 
valamint a díszburkolattal ellátott 
területeken 

- forgatási helyszín 
- technikai kiszolgálás 
- stáb parkolás 

 
 
 
 

500,-Ft/m2/nap 
200,-Ft/m2/nap 
200,-Ft/m2/nap 

37. Filmalkotás forgatása 
turisztikailag kiemelt területen 
kívüli területen 

- forgatási helyszín 
- technikai kiszolgálás 
- stáb parkolás 

 
 
 

200,-Ft/m2/nap 
150,-Ft/m2/nap 
100,-Ft/m2/nap 

 
3. § 

 
Ez a rendelet 2013. március 01-jén lép hatályba. 
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(Előterjesztés állami tulajdonú ingatlan térítésmentes átvételéről.) 
 

17/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
hajdúszoboszlói, külterületi 0637/1 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában lévő 
ingatlan térítésmentes átvételéhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés baleseti kártérítés megfizetése tárgyában.) 
 

18/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sári Antalné 
Hajdúszoboszló, Semmelweis utca 4. szám alatti lakos részére a Debreceni 
Ítélőtábla 5.P.21.217/2011/52. számú ítélete alapján utcai balesetből eredő 
kártérítés címén 1.357.648.-Ft tőke és kamatai megfizetéséről rendelkezik. 
A kifizetés a 2013. évi költségvetés II. sz. általános tartalékát terheli. 
 
Határidő: 2013. február 28. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.) 
 

19/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal által tervezett beiskolázási körzeteket 
áttekintette. A Képviselő-testület javasolja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal, a Klebelsberg Hajdúszoboszlói Intézményfenntartó 
Központtal egyeztetve, a demográfiai változásokat figyelembe véve, a 
körzethatárokat szükség esetén módosítsa. 

 
Határidő: 2013. február 22. 
Felelős: jegyző 

 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.) 
 

20/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról február hónapban adott jelentést tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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(Tájékoztató a Programkoordinációs Munkacsoport 2012. évi tevékenységéről.) 
 

21/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az általa létrehozott 
Programkoordinációs Munkacsoport 2012. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Munkacsoportot a 2013. évi programkoordinációs tevékenység - a 
korábbi évek gyakorlatának megfelelő - ellátására. 
 
Határidő: 2013. február 21. 
Felelős: jegyző 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekről.) 
 

22/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.) 
 
23/2013. (II.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2013. március 7. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


