
 

 

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 23022-1/2014. 
 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 18-
án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testületi napirendjének meghatározása.) 

 
NAPIREND:  
 

1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata bérlakás-
gazdálkodási koncepciójának meghatározására. 
Előadó: jegyző 
 

2. Előterjesztés a 2015. évi belső-ellenőrzési tervről. 
Előadó: jegyző 
 

3. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - 
álláshely - pályázatának kiírására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

5. Előterjesztés „Szoboszló-kártya” projekt előkészítésének elindításá-
ra. 
Előadó: alpolgármester 
 

6. Előterjesztés Hajdúszoboszló város geotermikus energiahasznosítási 
és közműrendszer kiépítésére, illetve egyéb energiahatékonysági 
tárgyú projektek előkészítésének indítására. 
Előadó: alpolgármester 
 

7. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak megha-
tározásáról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

8. Előterjesztés diétás étrend további biztosításáról nevelési-oktatási in-
tézményekben. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
9. Előterjesztés a 6819/1 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe adásáról. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
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10. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Papp László Bokszakadémia kérel-
méről. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

11. Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

12. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Szováti úti vasúti 
felüljáró létesítéséhez. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

13. Előterjesztés csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának növelé-
sével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 

14. Előterjesztés a városi kommunális hulladék lerakásával kapcsolato-
san. 
Előadó: főmérnök 
 

15. Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás 2015. évi 
díjtételeinek meghatározására. 
Előadó: főmérnök 
 

16. Előterjesztés közvilágítás külterületen történő bővítésével kapcsola-
tosan. 
Előadó: főmérnök 
 

17. Előterjesztés Bethlen utca - Hősök tere - Luther utca - Szilfákalja 
csomópontban kiegészítő forgalomirányító jelző felszereléséről. 
Előadó: főmérnök 
 

18. Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi munkatervének meghatá-
rozására. 
Előadó: polgármester 
 

19. Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről a Hajdú-
szoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal. 
Előadó: jegyző 
 

20. Válasz a Déli sorral kapcsolatos interpellációra. 
Előadó: jegyző 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 15:30 órától legalább 16:30 óráig 
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(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata bérlakás-gazdálkodási 
koncepciójának meghatározására.) 

 
167/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a jelenlegi bérlakás állományt nem kívánja bővíteni. 
 
2.) A lakás céljára már nem alkalmas komfort nélküli lakások 
felszámolására a vagyonkezelő tervet dolgoz ki. Ennek érdekében 
a lakások bérlőivel a lakások és helyiségek bérletéről szóló 
15/2000.(XI.23.) számú önkormányzati rendelet 22. § (2) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján tárgyalásokat folytat a 
pénzbeli térítésre vonatkozóan. 

 
3.) Az esetleges ingatlanértékesítésből (szanálásból eredő) be-
folyt bevétel 100 %-át az önkormányzat további bérlakás vásárlás-
ra, illetőleg a már meglévő és felújítandó állomány karbantartására 
fordítja. Ezeket az összegeket külön lakáscélú alapon kezeli. 

 
4.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a 2015. évi költségvetésben a bérlakások minőségi cse-
réjére megfelelő fedezetet elkülönít és felhatalmazza a vagyonke-
zelőt annak a célnak megfelelő hasznosítására. A felhasználásról 
a gazdasági év végén a vagyonkezelő tételesen köteles beszá-
molni. 

 
5.) Az intézmények területén lévő un. „szolgálati lakások” és a 
benne lakó bérlők helyzetének rendezése, illetve javaslattétel azok 
további hasznosítására. 
      
 Határidő: 2015. február 28. (költségvetés elfogadása), 
           2. és 4. 5. számú pontnál: folyamatos, 2015. december 31.  
      
 Felelős: jegyző, 
              vagyonkezelő   
 
6.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közigazgatási területén végrehajtó által árverezésre ke-
rülő lakások esetén a végrehajtó megkeresése alapján költségve-
tésének függvényében, figyelembe véve a 4.) pontot is, él tör-
vényben kapott elővásárlási jogával. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    jegyző 
 
7.) A lakások műszaki állapotáról komplex felmérés készítése, 
mely tartalmazza a fényképfelvétellel és a bérlők kötelezettségei-
nek rögzítésével felvett helyszíni jegyzőkönyveket, a kezelő javas-
latait, a szükséges felújítási, karbantartási munkákra költségbecs-
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léssel alátámasztva, valamint esetlegesen az egyéb hasznosításra 
vonatkozó javaslatokat. Ennek a feladatnak az elvégzésére a va-
gyonkezelő kérjen fel szakértőt, melynek költségeit a lakáshasz-
nosításból kell fedezni. A szakvélemények elkészítését követően 
készüljön beszámoló a további lépésekről. 
 
Határidő: szakvélemények elkészítése: 2015. június 30. 
               további feladatok ütemezése: 2015. szeptember 30. 
Felelős:    vagyonkezelő 
 
8.) Tárgyalásokat folytat Hajdúszoboszló közigazgatási terüle-
tén lévő szociális intézmények vezetőivel az arra rászoruló idősek 
soron kívüli elhelyezésének lehetőségéről a várakozási idő le-
csökkentése érdekében. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    jegyző   
 
9.) Az adósságállomány csökkentése érdekében a hátralékok 
hatékonyabb behajtására, a kintlévőségek rendezésére irányuló 
általános, illetve adott bérlőre vonatkozó konkrét javaslatok kidol-
gozása, intézkedések mielőbbi megtétele.  
 
Határidő: folyamatos, 2015. december 31. 
Felelős:    vagyonkezelő 
 
10.) A koncepció végrehajtása során a jogszabályi változások-
nak és a helyi viszonyoknak megfelelően, azokkal szinkronba 
hozva az önkormányzati rendelet felülvizsgálata, illetőleg új rende-
let megalkotása. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős:    jegyző  

 
(Előterjesztés a 2015. évi belső-ellenőrzési tervről.) 

 
168/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési in-
tézményeire vonatkozó 2015. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja.  
(1. sz. melléklet: Belső ellenőrzési terv)  
A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság végzi. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2015. évi ellenőrzési 
tervet jóváhagyja. (2. sz. melléklet: Belső ellenőrzési terv)  
A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság végzi. 
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Határidő: 2015. december 31. 
Felelős:  polgármester 

 
(Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.) 

 
169/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általános iskolák beiskolázási körzeteit áttekintette. A Képviselő-
testület javasolja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói Tan-
kerületével egyeztetve, a demográfiai változásokat figyelembe vé-
ve a körzethatárokat szükség esetén módosítsa.  
 
Határidő:  2014. december 18. 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely 
- pályázatának kiírására.) 

 
170/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői beosztására 
pályázat kiírását nem támogatja.  
 
Határidő:   - 
Felelős:     - 

 
(Előterjesztés „Szoboszló-kártya” projekt előkészítésének elindítására.) 

 
171/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 

dönt, hogy 2015. január 01. napjával elindítja 3 hónapos előkészí-
tő időszakra kiterjedően a Hajdúszoboszló Városkártya projektet, 
vállalkozásfejlesztési, kedvezmény-szolgáltatási, turisztikai-kártya, 
önkormányzati arculatépítési és egyéb lehetséges kártyafunkciók 
kialakítása érdekében. A projekt kidolgozásában közreműködik a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Non-profit Kft. 
A felmerülő költségek fedezetét a testület 2015. évi önkormányzati 
költségvetésében biztosítani fogja. 

 
Határidő: 2015. január 01-től kezdődően 
Felelős: alpolgármester 

 
2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megbízza Holoda Attila alpolgármestert, hogy a Hajdúszoboszló 
Városkártya Projekt előkészítéséről, egy bevezetést célzó tanul-
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mány elkészítésével, számoljon be a testület részére, illetve dol-
gozza ki a kártyaprogram bevezetésére vonatkozó projektterveze-
tet. 

 
Határidő: 2015. áprilisi testületi ülés 
Felelős: alpolgármester 
 

(Előterjesztés Hajdúszoboszló város geotermikus energiahasznosítási és köz-
műrendszer kiépítésére, illetve egyéb energiahatékonysági tárgyú projektek 
előkészítésének indítására.) 

 
172/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. aktív közreműködésével) meg-
bízza Holoda Attila alpolgármestert a geotermikus energiahaszno-
sítási és közüzemi felhasználási javaslatok kidolgozásával, a ko-
rábbi szándéknyilatkozat szintjén megrekedt hőhasznosítási 
együttműködés teljes jogi és pénzügyi (amennyiben szükséges) 
lezárásával, egy új energiahasznosítási koncepció  alapját képező 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével, illetve a projekt 
megvalósításhoz bevonható potenciális pénzügyi és szakmai 
partnerek felkutatásával. 
A szükséges anyagi fedezetet a testület az önkormányzat 2015. 
évi költségvetésében biztosítani kívánja. 

 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős: alpolgármester 

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megbízza Holoda Attila alpolgármestert, hogy a Városgazdálkodá-
si Nonprofit Zrt. aktív közreműködésével vizsgálja meg és készít-
sen javaslatot egy korszerű, energia hatékony LED-es közvilágítá-
si modell bevezetésére és az önkormányzati testület előtt számol-
jon be a lehetséges finanszírozási konstrukciók és az így elérhető 
megtakarítás pontos nyomon követhetőségére vonatkozóan.  

 
Határidő: 2015. március31. 
Felelős: alpolgármester 
 

(Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásá-
ról.) 

 
173/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézmények tekintetében 2015. évre az alábbi nyersanyagnormá-
kat és térítési díjakat állapítja meg.  
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Intézmény 
2015. évi nyers-

anyagnorma (Ft) 

ÁFA 27% 

(Ft) 

2015. évi térítési díj 

(Ft) 

Bölcsőde 338 91 429 

Óvodák 370 100 470 

Ált. Iskola 

7-10 év 

10-14 év 

 

370 

392 
100 

106 

 

470 

498 

Kollégium   

Középiskola 

Szociális étkezés 

646 

321 
174 

- 

820 

- 

 

Vásárolt közszolgáltatás 495  
1395 

 

 

Határidő:  2015. január 1. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés diétás étrend további biztosításáról nevelési-oktatási intézmé-
nyekben.) 

 
174/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közétkeztetési feladatainak ellátása keretén belül diétás (glutén, 
tojás, dietetikus, és laktózmentes) étkeztetést biztosít – óvodás 
ebéd, uzsonna; iskolás ebéd, uzsonna, középiskolás ebéd - a rá-
szorulók részére 2015. január 01-től folyamatosan, visszavonásig . 
A szolgáltatást egyéni, csere ételhordók biztosításával az étel kitá-
lalása nélkül biztosítja. A város 2015. évi költségvetése a feladat 
ellátásához szükséges összeget beépíti. Ezzel egyidejűleg felha-
talmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés módosítására/ 
aláírására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
feladat ellátásával, szervezésével megbízza a Hajdúszoboszlói In-
tézményműködtető Központ igazgatóját és a Hajdúszoboszlói 
Egyesített Óvoda intézményvezetőjét valamint felhatalmazza az 
érintett szülő/törvényes képviselővel történő egyedi megállapodá-
sok megkötésére.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
speciális, diétás étkeztetés esetében az alábbi nyersanyagnormá-
kat állapítja meg, melyet a 2015. évi költségvetési rendeletének 
részét képezi, beépíti az alábbi táblázatot. 
 
 

 



 

8 

 

 

Speciális/diétás étkeztetés nyersanyagnormái 
 

Szolgáltató Barabás Étte-
rem 

2015. évi nyersanyag-
norma (Ft) 

ÁFA 27% 
(Ft) 

2015. évi térítési díj 
(Ft) 

Óvoda, ebéd 384 104 488 

Óvoda, uzsonna 
176 

48 
224 

Iskolás ebéd 
(6-14 ) 

504 136 640 

Iskolás uzsonna 
(6-14) 

296 80 376 

középiskolás ebéd 
(14-18) 

               624 168 792 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a dié-
tás/speciális ételek naponta egy alkalommal történő szállításának – 
Debrecenből Hajdúszoboszló Rákóczi u. 14. illetve az aktuális általá-
nos, középiskola  címére –  2015. január 01-től (2286.-Ft/alkalom) teljes 
költségét átvállalja, mely költséget tartalmazza a határozat I. pontjában 
megállapított keretösszeg. 

 
Határidő: 2015. január 1. 
Felelős: HIK igazgatója;Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda vezető-
je;irodavezető-helyettes 

 
(Előterjesztés a 6819/1 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe adásáról.) 

 
175/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Libagát utcán, a Kösely-
csatona mentén található 6819/1 hrsz-ú ingatlan haszonkölcsönbe 
adásához Petermán Gyula (4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zs. 
138.) részére az alábbi feltételekkel: 

- Használati idő hossza 5 év, 
- Amennyiben Haszonkölcsönbe adó az ingatlant más célra kívánja 

hasznosítani, úgy 60 napos felmondással a haszonkölcsön szer-
ződést megszüntetheti. 

- Haszonkölcsönbe vevő az ingatlant kaszálás és legeltetés céljára 
használhatja, köteles a területet karbantartani, a füvet rend-
szeresen kaszálni. A területen lévő fa-állomány nem része a 
haszonkölcsön szerződésnek, a fákat a Haszonkölcsönbe vevő 
nem vághatja ki. 

- Haszonkölcsönbe adó az ingatlan használatáért bérleti díjat nem 
számít fel. 
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- Haszonbérbe vevő az ingatlant tovább albérletbe nem adhatja, il-
letve harmadik személy részére nem hasznosíthatja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: 2015. január 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Papp László Bokszakadémia kérelméről.) 

 
176/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Szép Ernő u. 16. szám alatti ingat-
lanon lévő 252 m2 alapterületű ún. Zenepavilon 5 évre történő 
bérbeadásához a Hajdúszoboszlói Papp László Bokszakadémia 
részére.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúszoboszlói Papp László Boksz-
akadémia az általuk használt épületen felújítási és állagmegóvási 
munkálatokat végezzen el, azzal a kikötéssel, hogy a tervezett 
munkálatokat a kivitelezés megkezdése előtt egyeztetni kell a Pol-
gármesteri Hivatal illetékes irodájával. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
 
Határidő: 2015. január 30. 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról.) 
 

177/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete öt 
év bérleti időre haszonbérbe meghirdeti az alábbi, szántó, nádas 
művelési ágú ingatlanokat a feltüntetett licitálási alapár mellett. 

 

Sorszám Hrsz Művelési ág, min. 
o. 

Ak érték Terület (m2) Bérleti díj 
Ft/év 

1. 0243/5 szántó, 2 20,27 5826 58.260,- 

2. 0243/7 szántó, 2 12,52 3599 35.990,- 

3. 0243/9 szántó, 2 43,28 12436 124.360,- 

4. 0409/6 szántó, 2 52,46 15074 150.740,- 

5. 0357 nádas 3 
gyep (rét) 6  

25,94 
0.80 

57651 
           4216 

50.000,- 

 
A haszonbérlet jogát az a pályázó nyeri el, aki a licitáláson a leg-
magasabb bérleti díjra tesz ajánlatot.  
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A licitálás során kialakult haszonbérleti díjak a 2015. évre vonat-
koznak, ezt követően a bérleti díj minden évben megemelkedik a 
KSH által hivatalosan az előző évre közzétett fogyasztói árindex 
mértékével. 
Amennyiben a szerződés lejárati ideje előtt bérbeadáson kívül 
más szándéka van a termőföldekkel az Önkormányzatnak, úgy az 
adott gazdasági év végével felmondja a szerződést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2015. március 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Szováti úti vasúti felüljáró 
létesítéséhez.) 

 
178/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a hajdúszoboszlói 7634/1, 7634/3, 0123, 0124, 7190, 7192 
hrsz-ú ingatlanok feletti tulajdonosi jogok gyakorlója, tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 7634/1, 7634/3, 0123, 0124, 
7190, 7192 hrsz-ú ingatlanok érintésével a Püspökladány – Deb-
recen vasútvonal korszerűsítése során a Szováti úton a vasúti 
csomópont felújításra kerüljön. A beruházó feladata a vasúton tör-
ténő átjárás biztosítása lehetőleg az építési területen, vagy annak 
közvetlen környékén. Amennyiben a májusra várható hatósági en-
gedélyek nem teszik lehetővé, úgy elkerülő útvonal kijelöléséről 
kell gondoskodnia az út kezelőjével való előzetes egyeztetés alap-
ján. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának növelésével kap-
csolatosan.) 

 
179/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belterületi csapadékvíz-
elvezető rendszerének bővítése” tárgyú ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-
0041 azonosítószámú projekt műszaki tartalmának növelését tá-
mogatja a Surányi utcai csatorna már meglévő, az eredeti projekt 
részét nem képező szakaszának felújítási, átépítési munkálatainak 
elvégzésével az előterjesztésben részletezettek szerint, a projek-
ten található megtakarítás terhére. 
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Utasítja a jegyzőt, a tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
Támogató felé a projekt műszaki tartalmának növelése, a Támo-
gatási Szerződés módosítása érdekében.   
 
Határidő: 2014. december 31.  
Felelős:   polgármester 
               jegyző 

 
(Előterjesztés a városi kommunális hulladék lerakásával kapcsolatosan.) 

 
180/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Nádudvar Város Önkormányzatával 2003. január 22-én létrejött, 
többször módosított, a Nádudvari kommunális szilárd hulladékle-
rakó telep üzemeltetésére vonatkozó, valamint a Nádudvari Tele-
pülésfejlesztési és Városgazdálkodási Kft.-vel (Nádudvari Nonpro-
fit Kft.) 2010. szeptember 13-án létrejött megállapodásokat 2015. 
május 31. napjával felmondja. 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-
hatalmazza a polgármestert a Hajdúszoboszló közigazgatási terü-
letén keletkező kommunális hulladék lerakására és kezelésére 
vonatkozó  megállapodás aláírására az A.K.S.D. Városgazdálko-
dási Kft.-vel határozott időtartamra, 2015. január 01. - 2015. de-
cember 31. időtartamban. 

 

Ugyanakkor felhatalmazza a Polgármestert a Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt-vel megkötött, hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosítására.  

 

A Hajdúszoboszló város közigazgatási területén keletkező és ösz-
szegyűjtött hulladék a Debrecen, Vértesi úti hulladéklerakóra kerül 
beszállításra, melyért az önkormányzat 2015. évben 13.200,-
Ft+ÁFA/tonna díjat fizet, mely díj a lerakási illetéket is tartalmazza.   

 

Határidő: 2014. december 31. 

Felelős:  jegyző 

               polgármester 
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(Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás 2015. évi díjtétele-
inek meghatározására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
21/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályai-
ról szóló 5/2009. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) be-
kezdés a) és e) pontjaiban, valamint Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az önkor-
mányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkor-
mányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Szociális, Ügyrendi 
Bizottságának egyetértésével - a közterület-használat, közterület-
hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában a következőket rendeli el: 
 

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

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2015. január 01. napján lép hatályba. 
 

 
(Előterjesztés közvilágítás külterületen történő bővítésével kapcsolatosan.) 

 
181/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi közvilágítást érintő fejlesztéseket támogatja külterületen a 
2014. évi városi költségvetés 13. sz. melléklet „Beruházások” táb-
lázat 10/ÖK , „Közvilágítás bővítés külterületen” soron rendelke-
zésre álló keret erejéig, prioritás szerint: 
 
1./  Körte dűlőn 4 db új lámpatest (meglévőtől folytatva minden 
2.  oszlopra)  
2./  Meggy dűlőn 4 db új lámpatest (meglévőtől folytatva min-
den 2.  oszlopra) 
3./  Vénszőlőskert dűlőn 2 db új lámpatest (meglévők közzé) 
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4./ Fácán dűlőn 3 db új lámpatest (meglévők áthelyezésével 
úgy, hogy  azok  minden 2. oszlopra kerüljenek) 
5./ Csepűs kertben a Kösipart, a Csepűs, és a Nádudvari dűlő-
kön  legalább 3- 3-3 db lámpatest (minden 2. oszlopra) 
 
Utasítja a jegyzőt a megvalósításhoz szükséges feladatok elvég-
zésére, felhatalmazza a polgármester a vállalkozási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: megvalósításra 2015. március 31. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés Bethlen utca - Hősök tere - Luther utca - Szilfákalja csomópont-
ban kiegészítő forgalomirányító jelző felszereléséről.) 

 
182/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja – amennyiben a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonke-
zelői hozzájárulását megadja - a Bethlen utca – Hősök tere – 
Luther utca – Szilfákalja jelzőlámpás csomópontban, a Hősök tere 
és Szilfákalja felőli ágakon, a menetirány szerinti jobb oldali 
forgalmi sávban a forgalomirányító lámpákon jobbra nyilas 
kiegészítő jelzők felszerelését a Zöldfény Kft. árajánlata alapján 
bruttó 472.865,- Ft összegért, amelynek pénzügyi fedezetét a 
2014. évi városi költségvetés 14. sz. melléklet 1/ÖK „ 
Útszőnyegezések” költséghely terhére biztosítja. 
 
Határidő:  2015. február 15. 
Felelős:    jegyző 

                 
(Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi munkatervének meghatározására.) 

 
183/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  
2015. évi munkaterve 

 
A testületi ülések napirendi pontjai: 
 
JANUÁR: 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában levő  
gazdasági társaságok 2015. évi üzleti tervének megvitatása: 
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a) Hugarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészség-
turisztikai Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
 Előadók: (vezér)igazgatók, illetve kft. ügyvezető 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó:  polgármester 
 
FEBRUÁR: 
 
1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének me-
ghatározása 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2014. évi tevéken-
ységéről 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottság 
 
MÁRCIUS: 
 
1.-2. A rendőrkapitányság beszámolója, illetve a polgárőrség 
tájékoztatója  a  város közbiztonságáról, a feladatokról 
Előadó: rendőrkapitány, illetve polgárőr egyesület elnöke 
Megtárgyalja: Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottság 
 
3. Az önkormányzat 2015. évi környezetvédelmi intézkedési, 
valamint (köz)beszerzési tervének meghatározása 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő, illetve aljegyző (közbeszerzési 
referens) 
Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság 
      - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
ÁPRILIS: 
 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok beszámolói 2014. évi tevékenységükről  (közgyűléseik 
előkészítése): 
a) HUNGAROSPA Zrt. 
b) Városgazdálkodási Zrt. 
c) Turisztikai (TDM) Kft. 
Előadó: (vezér)igazgatók, illetve ügyvezető 
 
2. Jelentés a 2014. évi önkormányzati költségvetés végre-
hajtásáról 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
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MÁJUS: 
 
1.-2.Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi 
feladatok      2014. évi ellátásáról, valamint a járási hivatal 
tájékoztatója ugyanerről 
Előadók: - jegyző 
     - szociális szolgáltató központ vezetője 
     - járási hivatal vezetője 
Megtárgyalja: Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottság 
      
3. A járási hivatal tájékoztatója ügyfélszolgálati tevéken-
ységéről 
Előadó: járási hivatal vezetője 
 
4. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 
JÚNIUS: 
 
1. Beszámoló a debreceni katasztrófavédelmi kirendelt-
ség/hajdúszoboszlói őrs 2014. évi munkájáról 
Előadó: kirendeltség igazgató 
Megtárgyalja: Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottság 
 
2. Országgyűlési képviselőnk tájékoztatója munkájának haj-
dúszoboszlói vonatkozásairól 
Előadó: Bodó Sándor 
 
3. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
2014. évi tevékenységéről 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottság 
 
4. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2016. évi mértékének 
előzetes megállapítására 
Előadó: aljegyző 
Megtárgyalja: - Turisztikai Bizottság 
      - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
JÚLIUS: 
 
Városi kitüntetések adományozása (zárt ülésen). 
Előadó: polgármester 
 
SZEPTEMBER: 
 
Beszámoló a 2015. évi költségvetés első féléves teljesítéséről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
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Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
OKTÓBER: 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: jegyző 
 
2. Általános közmeghallgatás 
 
NOVEMBER: 
 
1. Beszámoló a 2015-ben elvégzett felújítási, beruházási 
munkákról 
Előadó: irodavezető-helyettes főmérnök 
Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság 
      - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
2. Tájékoztatás a közvilágítás egy éves üzemeltetési tapaszta-
latairól 
Előadó: - Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
              - irodavezető-helyettes főmérnök 
Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság 
        - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
DECEMBER: 
 
1. Országgyűlési képviselőnk tájékoztatója munkájának haj-
dúszoboszlói vonatkozásairól 
Előadó: Bodó Sándor 
 
2. Egyes 2016. évi közszolgáltatási díjak megállapítása 
Előadók: hivatali irodák vezetői 
Megtárgyalják: érintett bizottságok 
 
3. A képviselő-testület 2016. évi munkatervének me-
ghatározása 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottság 
 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős:   polgármester és jegyző  
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(Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről a Hajdúszoboszlói 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.) 
 

184/2014. (XII. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
az előterjesztés melléklete szerint - támogatja együttműködési 
megállapodás megkötését a Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírá-
sára. 
 
Határidő:  2014. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 

K.m.f. 
 

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

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2014. január 16. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


