
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 9386-1/2013. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 21-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
(Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.) 

 
24/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői feladatainak ellátására.) 

 
25/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 
7. § 1-10. bekezdés alapján pályázatot ír ki a Bocskai István Múzeum 
magasabb vezetői állásának betöltésére az alábbiak szerint: 
 
Pályázatot meghirdető szerv 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 
Meghirdetett munkahely 
Bocskai István Múzeum 
4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12. sz. 
Magasabb vezetői beosztás időtartama: 
Kezdete: 2013. augusztus 1. 
Vége:  a megbízás 5 évre szól 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló  1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezésére szerint. 
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, a helyi 
kötődés, illetve az erre irányuló szándék. 
 
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások: 
- garantált illetmény 
- magasabb vezetői pótlék a Kjt. szerint 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ internetes oldalán történő közzétételt követő 30. nap. 
 
Pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatok benyújtását követő 60 napon belül. 
 
A pályázat benyújtásának helye: 
A pályázatokat kizárólag postai úton  lehet benyújtani. 
Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Iroda 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Pf: 5 
A pályázatot két példányban kell benyújtani. 
 
Csatolandó: 
Vezetési program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 
részletes szakmai önéletrajz, képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat, 
új pályázó esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány, szakmai gyakorlat meglétét bizonyító munkáltatói 
igazolás. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. §-ban biztosított 
jogkörében eljárva,  Dr. Nagy Ibolyát, a Bocskai István Múzeum 
határozatlan időre kinevezett muzeológus közalkalmazottját 
2013.04.01-től a magasabb vezetői feladatok ellátására kiírt pályázat 
lezárultáig, legkésőbb 2013.12.31-ig megbízza a Bocskai István 
Múzeum magasabb vezetői feladatainak ellátásával. 
 
Dr. Nagy Ibolya garantált illetményét a J fizetési osztály 11 fizetési 
fokozatában 258.015.-Ft-ban, további szakképesítésért járó 
illetménynövekedését 18.061.-Ft-ban, kerekítve, összesen: 276.100.-Ft, 
magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 150 %-ában, azaz 30.000.-Ft-
ban, nyelvpótlékát 10.000.-Ft-ban, közművelődési szakmai pótlékát 
10.000.- Ft-ban, havi illetményét összesen 326.100.-Ft-ban állapítja 
meg. 
 
A képviselő-testület felkéri jegyzőt a vezetői megbízással kapcsolatos 
munkáltatói és adminisztratív intézkedések előkészítésére és 
felhatalmazza a polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2013. március 29., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződéseinek 
felülvizsgálatára.) 

 
26/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
egészségügyi alapellátás szolgáltatóinak feladat-ellátási szerződéseit 
felülvizsgálta és a mellékletnek (1-5. számú) megfelelően elfogadja. 
Ezzel egyidejűleg e tárgyban 16 szerződés (9 háziorvosi, 4 
gyermekorvosi, 3 felnőtt fogorvosi) aláírásával a polgármestert és a 
jegyzőt felhatalmazza. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: jegyző, csoportvezető 
 

(Előterjesztés a nyertes TDM fejlesztési pályázat támogatási szerződéséhez 
szükséges további döntésekről.) 

 
27/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
a) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata biztosítja a TDM pályázathoz 
szükséges 84.522.264 Ft értékű ingatlan fedezetet. A fedezetül szolgáló 
ingatlan a következő: Hrsz 2497/2, Gábor Áron u. 32. sz. (nettó forgalmi 
értéke 112.900.000 Ft az igazságügyi ingatlanszakértő értékbecslése 
alapján, a Közreműködő Szervezet Fedezeti érték kalkulátorja alapján, az 
ingatlan fedezeti értéke 79.030.000 Ft) 
 
b) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy aláírja 
jelzálogszerződést a pályázathoz kapcsolódó biztosítékadási témában, 
illetve hozzájárulást ad arra, hogy a meghatározott ingatlan a projekt 
biztosítékául jelzálogjoggal megterhelésre kerüljön (pályázati azonosító: 
ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010). 
A projekt címe: Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., mint kiemelt 
gyógyhelyen működő helyi TDM szervezet fejlesztése. 
A támogatás összege: 70.435.200 Ft. 
A jelzálogterhelés összege: 70.435.200 Ft és járulékai.  
 
Határidő: 2013. március 22. 
Felelős: jegyző 
 
28/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megújítja a Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Nonprofit Kft-vel a Középtávú Együttműködési Megállapodását és 
abban vállalja, hogy a ÉAOP-2.1.3-12-2012-0010 pályázatban vállaltak 
szerint a projekt megvalósítási időszakában és a projekt befejezésétől 
számított 5 éven keresztül továbbra is garantálja a 124/2010. (VI.10.) számú 
határozatnak megfelelően elfogadott idegenforgalmi adó hozzájárulás 
biztosítását a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft működésére. 
 
Határidő: 2013. március 22. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ alapító okiratának 
módosításáról.) 

 
29/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Alapító Okiratát a 
mellékelt Módosító Okiratban foglaltak szerint módosítja. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ részére a Módosító 
Okiratban meghatározottak alapján a mellékelt, egységes szerkezetben 
foglalt Alapító Okiratot hagyja jóvá. 
 
Határidő: - 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Településrendezési tervek K-4 jelű módosításáról.) 

 
30/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Hajdúszoboszló Város Településszerkezeti Tervének módosítását 
a határozat 1. számú mellékletét képező Településszerkezeti Terv 
módosítását jóváhagyja. 

2. A jóváhagyás után a tervanyagot egységes szerkezetben kell 
dokumentálni. 

3. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek 
előkészítése során az 1. pontban megállapított Településszerkezeti 
Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településrendezési 
Terv Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2012. (III.21.) számú rendelete 
Hajdúszoboszló Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 

Tervéről szóló rendelet módosításáról 
 
(A rendelet és mellékletei külön mellékletben csatolva.) 
 

(Előterjesztés Környezeti vizsgálat szükségességéről (A településrendezési terv K-6 
jelű módosításához).) 

 
31/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – tekintettel az államigazgatási 
szervektől beérkezett nyilatkozatokra is – nem tartja indokoltnak, hogy az 
örökségvédelmi hatásvizsgálat mellett a településrendezési terv K-6 jelű 
módosítása során a 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletnek megfelelően további 
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környezeti vizsgálat készüljön. A 0345/6 hrsz-ú terület átsorolásáról a Natura 
2000 érintettség miatt az Étv. 9.§.(3) alapján lefolytatott tervegyeztetést 
követően kíván dönteni. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés Településrendezési tervek 2013-ban induló (K-7) módosításáról.) 

 
32/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló város Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a településrendezési terveink 2013-ban induló módosításai az 
alábbi területekre terjedjen ki: 
 
1. Az egykori FRANCO Kft. telephelyének bekötő útja legyen átsorolva 

Gksz jelű, Gazdasági, Kereskedelmi Szolgáltató övezetbe. 
2. Az egyes belterületi utak átsorolása történjen meg. 
3. A főmérnök által javasolt közlekedési csomópontok felülvizsgálata 

készüljön el. 
4. A város külső körgyűrűjének teljes szakmai felülvizsgálata 

most nem indokolt, csak a TRT átfogó felülvizsgálata során kerüljön 
rá sor. 

5. A HÉSZ rendelete kerüljön pontosításra, a 40.§.(21) és a 33.§.(6) c) 
pontok kerüljenek törlésre. 

6. A 4600/1 hrsz. alatti ingatlan legyen Településközponti vegyes 
övezetté átsorolva. 

 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszló–Ebes között tervezett kerékpárúttal kapcsolatos 
nyilatkozattételről.) 

 
33/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a volt 4. 
sz. főút, jelenleg helyi érdekeket szolgáló visszamaradt szakaszával 
kapcsolatosan az alábbi nyilatkozattételt teszi: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 34121.j.út és a közigazgatási 
határ közötti útszakaszt vagyonkezelésre és üzemeltetésre a Magyar 
Államtól mint tulajdonostól átveszi, de csak a kerékpárút projekt 
megvalósulásával egyidejűleg. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2013. március 22. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés az M35 autópálya Debrecen-Berettyóújfalu közötti szakaszának 
tulajdonosi hozzájárulásáról és későbbi átvételéről.) 

 
34/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja az M35 autópálya Debrecen (4.sz.főút) 
Berettyóújfalu (M4 autópálya) (43+620-69+760 km sz.) közötti szakasz 
és a Debreceni Nemzetközi Repülőteret az M35 autópálya bekötő út 
(0+000-5+137 km sz. közötti szakasz) engedélyezési tervdokumentáció 
szerinti útépítési és hídépítési engedélyezési eljáráshoz. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
M35 autópálya Hajdúszoboszló közigazgatási határán belüli szakasza 
mellett kialakítandó szervízutakat, az eredményes forgalomba-helyezési 
eljárást követően üzemeltetésre és vagyonkezelésre nem kívánja 
átvenni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2013. március 22. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a szociális alapellátások 2013 évi térítési díjairól.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2012. (III.21.) számú rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008. 

(IX.18.) rendelet módosításáról 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) bekezdésében és a 92. § 
(1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának (a továbbiakban: 
Önkormányzat) Képviselő-testülete az általa biztosított szociális ellátásokról 
alkotott – és az 1/2009. (I.29.), 8/2009. (IV.23.), 16/2009. (XI.26.), 6/2010. 
(III.25.), 10/2011. (III.31.) és 7/2012. (III.22.) Ör-rel módosított – 20/2008. 
(IX.18.) rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A R. 12. § (1) bekezdése módosításra kerül az alábbiak szerint: 
 
„(1) A szociális alapszolgáltatásokat a HKSzSzK alábbi személyes 
gondoskodást nyújtó intézményi egységei biztosítják:  
 a) Étkeztetés,  
b) Házi segítségnyújtás,  
c) Családsegítés,  
d) Támogató Szolgálat,  
e) Nappali ellátás.” 
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2. § 
 
A R. „Alapszolgáltatások” címén belül a 4. alcím: „Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás”, valamint ehhez kapcsolódóan a R. 16. §-a törlésre kerül. 
 

3. § 
 
A R. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete kerül. 
 

4. § 
 
A R. 2/a. és 2/b. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2/a. és 2/b. sz. melléklete 
kerül. 

5. § 
 
Jelen rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

(A rendelet mellékletei külön mellékletben csatolva.) 
 

(Előterjesztés egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 
19/2010.(XII.16.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 
bekezdésének 5. pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az 1997. évi 
CLIV. tv. 152. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve, az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A R. 1. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A rendelet hatálya kiterjed a Hajdúszoboszló város közigazgatási területén 
területi / intézményi ellátási kötelezettséget vállaló 

- háziorvosokra, 
- fogorvosokra, 
- gyermekorvosokra, 
- iskola-fogorvosokra, 
- iskola-orvosokra, 
- és védőnőkre. 

 
2. § 

 
A R. 2. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a város közigazgatási területén a 1. 
számú melléklet szerinti utca / intézmény felosztásban 

- 4 házi gyermekorvosi, 
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- 9 felnőtt háziorvosi, 
- 3 fogorvosi, 
- 2 iskola orvosi,  
- 3 iskola fogorvosi – melyből egy gyermek-fogorvosi- és 
- 8 védőnői körzetben történik az egészségügyi alapellátás. 

 
Záró rendelkezések 

 
3. § 

 
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

  
(Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

8/2013. (III.21.) önkormányzati rendelete 
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül 

helyezéséről 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogával élve és (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, - az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága egyetértésével - az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. 
(IV.28.) önkormányzati rendelet 36. § (6) bekezdése kiegészül a 9. és 10. 
számú függelékekkel, az alábbiak szerint: 
 
„9. számú: Együttműködési Megállapodás Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzat 
között.” 
 
„10. számú: Együttműködési Megállapodás Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
között.” 
 
(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) 
számú önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdés 3) pont e) alpontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 
„e) e rendelet 10. § (2) bek. a)-b) pontjaiban a közüzemi szolgáltatókkal, 
valamint a 10/A. § alapján megállapodást köt.” 
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(3) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) 
számú önkormányzati rendelet 9. § (10) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
„(10) Az elhunyt személy eltemettetéséhez egy temetési segély kérelem 
nyújtható be.” 
 

2. § 
 
(1) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 
 
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) 
önkormányzati rendelet 2. számú melléklete; 
 
b) a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X.16.) 
önkormányzati rendelet VI. fejezetének 27-38. §-ai és 40-41. §-ai, valamint a 
rendelet 5/C. és 5/D. számú mellékletei; 
 
c) a polgárok személyi adatának és lakcímének nyilvántartásával 
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 16/1994. (XI.10.) önkormányzati rendelet; 
 
d) az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 19/1997. 
(VII.03.) önkormányzati rendelet; 
 
e) a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás 
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 16/2012. 
(VII.05.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
30/2012. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba. 
 

(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési 
tervéről.) 

 
35/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét a mellékelt terv szerint 
elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2013. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés környezetvédelmi program 2013. évi intézkedési tervére.) 

 
36/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 
2013. évi intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 
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2013. évi intézkedési terv a környezetvédelmi program 

végrehajtására 
 
1. Csapadékvíz elvezetés, belvízépítés ÉAOP pályázat 
43.000.000,-Ft /sajátforrás/ - (257 341.439,-Ft teljes pénzügyi 
beruházási költség) 
Felelőse: főmérnök, főkönyvelő 
 
2. (H)ősök terein – város- és kultúrközpont revitalizáció 
Hajdúszoboszlón 
1.229.784.000,-Ft teljes pénzügyi beruházási költség 
Felelőse: jegyző 

 
3. Épületenergetikai pályázat 
52.588.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: jegyző 
 
4. Önk-i belterületi utak fejlesztése (ÉAOP-3.1.2/A-11) 
Hőforrás utca 
24.873.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: főmérnök, főkönyvelő 

 
5. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, 
belvízmentesítés 
20.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: főmérnök, főkönyvelő 

 
6. Köztisztasági feladatok ellátása 
 
Köztisztaság, síktalanítás 
53.340.000,-Ft /sajátforrás/ 
A nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetése 
110.271.000,-Ft /sajátforrás/ 
A szemétszállítás többletköltsége 
20.100.000,-Ft /sajátforrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
16.486.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése 
6.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.792.000,-Ft /sajátforrás/ 
Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 
16.535.000,-Ft /sajátforrás/ 
 
Felelőse: főmérnök, főkönyvelő 

 
7. Zöldterületek fenntartása 
50.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: főmérnök, főkönyvelő 

 
8. Allergén növények kaszálása 
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2.800.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: főmérnök, főkönyvelő 

 
9. Önkormányzati ingatlanok kaszálása 
1.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: főmérnök, főkönyvelő 

 
10. Fakivágás 
2.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: főmérnök, főkönyvelő 
 
11. Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  
9.921.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: főmérnök, főkönyvelő 
 
12. Illegális hulladéklerakók felszámolása 
1.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: főmérnök, főkönyvelő 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat 
forráshiány miatt pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja 
a jegyzőt a pályázati lehetőségek figyelésére. 
 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény igényéről.) 

 
37/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az Egyesített Óvodai Intézmény - nyolc 
tagintézményére vonatkozó - 60 db játszótéri elem felújítási, 
javítási, valamint megfelelőségi tanúsítványai beszerzési 
munkálatainak az elvégzését. 
 
A feladatok ellátásához szükséges bruttó 2.800.440,- Ft összeget 
a 2013. évi költségvetés általános tartalékkerete terhére biztosítja 
az Egyesített Óvodai Intézmény részére. 
 
Határidő: azonnal, legkésőbb 2013. augusztus 
Felelős: intézményvezető 

jegyző 
 

(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.) 
 

38/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 



 12 

Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Válasz avar összeszedésével kapcsolatos képviselői kérdésre.) 

 
39/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az avar 
összeszedésével kapcsolatosan adott választ nem fogadja el, és az ügy 
kivizsgálásával megbízza városfejlesztési, műszaki bizottságát. 
 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: jegyző, bizottsági elnök 
 

(Előterjesztés Szováti út zsákutca szakaszán forgalmi rend visszaállításával 
kapcsolatos kérelemről.) 

 
40/2013. (III.21.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a 
Szováti út zsákutca szakaszán 3,5 tonnás súlykorlátozás 
megszüntetését, és a 2012. december előtti forgalmi rend 
visszaállítását. 
 
Határidő: 2013. április 2. 
Felelős: jegyző 

 
K.m.f. 

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

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2013. április 5. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 

 


