
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 6876-1/2015. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 19-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 

27/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 19-i 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Napirend: 
 
1. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a 
 közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
 feladatokról. 
 Előadó: városi rendőrkapitány 
 
2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2014. évi 
 munkájáról. 
 Előadó: polgárőrség elnöke 
 
3. Előterjesztés szervezetfejlesztési pályázatunk eredményeiről. 
 Előadó: jegyző 
 
4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió Szervezeti és Működési 
 Szabályzatának jóváhagyására. 
 Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - 
 álláshely - pályázatának kiírására. 
 Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés intézményi megszüntető okirat kiadására. 
 Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Javaslat a bölcsődei és szociális alapellátások 2015. évi térítési díjairól. 
 Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
8. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
 elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati 
 rendelet módosítására. 
 Előadó: polgármester 
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9. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3266/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó 
 elővásárlási jogról. 
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
 
10. Előterjesztés extrém sportpálya helyszínéről. 
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
 
11. Előterjesztés a Soproni temető felszámolásáról. 
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
 
12. Előterjesztés városi utak felújítására vonatkozóan. 
 Előadó: főmérnök 
 
13. Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan. 
 Előadó: főmérnök 
 
14. Előterjesztés óvodák parkolási lehetőségeinek javításáról. 
 Előadó: főmérnök 
 
15. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2015. évi intézkedési tervére. 
 Előadó: főmérnök 
 
16. Előterjesztés gyógyvizünk hungarikummá minősítéséhez pályázat 
 készítésére. 
 Előadó: jegyző 
 
17. Előterjesztés a gazdátlan galambokkal szemben lehetséges intézkedésekről. 
 Előadó: jegyző 
 
18. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről. 
 Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
19. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési 
 tervéről. 
 Előadó: polgármester 
 
20. Előterjesztés partnervárosi kapcsolat létesítéséről. 

Előadó: egyéni képviselői indítvány 
 
21. Előterjesztés Püspökladány–Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti 

pályaszakasz felújításának kiegészítése. 
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
 
22. Előterjesztés intézmények gazdasági önállóságának változásáról. 
 Előadó: irodavezető főkönyvelő 
 
23. Tájékoztató testületi ülések között történtekről. 
 Előadó: polgármester 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
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ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés méltányossági közgyógyellátás elutasítása ügyében benyújtott 
 fellebbezés elbírálására. 
 Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 

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

28/2015. (III.19.) 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:  - 

 
(Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2014. évi 
munkájáról.) 
 

29/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés szervezetfejlesztési pályázatunk eredményeiről.) 
 

30/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
„Büro-ráció: szervezetfejlesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatában” 
című, ÁROP – 1. A. 5 – 2013 – 2013 – 0087 kódszámú pályázat eredményeiről 
adott jelentést. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 
 

(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására.) 
 

31/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió 1. számú mellékletben kiadott Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. 
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Határidő:  2015. március 19., illetve értelemszerűen 
Felelős:  jegyző, intézményvezető 

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

32/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 

  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
  1992. évi XXXIII tv. (továbbiakban Kjt.) 20. B §, illetve 23.§ figyelembevételével 
  pályázatot ír ki a Hajdúszoboszlói Városi Televízió igazgató felelős szerkesztői 
  álláshelyére az alábbiak szerint:  
 
Pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
Meghirdetett munkakör:  Hajdúszoboszlói Városi TV igazgató felelős 

szerkesztő munkaköre 
Munkavégzés helye:     4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7. sz. 
Beosztás:      magasabb vezető  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, tevékenységével 
biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos működését, 

 a Városi Televízió főszerkesztői feladatainak ellátása, 

 gondoskodás a műsorok elkészítéséhez szükséges szakmai-technikai háttér 
biztosításáról, 

 gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói jogokat, 

 közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 

 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:    5 év 
A megbízás kezdő napja:               2015.10.01. 
A megbízás megszűnésének időpontja:    2020.09.30. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
A Kjt. 23. § figyelembevételével 

 legalább szakirányú főiskolai végzettség,  

 legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

 büntetlen előélet, 
Előnyt jelent: 

o költségvetési intézményben szerzett vezetői tapasztalat,  
o televíziónál vagy stúdióban szerzett szakmai gyakorlat,  
o a helyismeret, a helyi kötődés, illetve az erre irányuló szándék.  

 
Juttatások, illetmény: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának formája:  írásban, zárt borítékban 
A pályázathoz csatolni kell:  

 vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 
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 részletes szakmai önéletrajzot, 

 képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot, 

 büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 

 az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, 

 nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tétlei 
kötelezettségének. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől számított 30 nap. 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot 1 eredeti példányban Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatal Önkormányzati 
Iroda (Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 4200 Hajdúszoboszló, 
Hősök tere 1. sz.) címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: 
"Pályázat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői álláshelyére". 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után - a véleményezési határidő 
lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a Képviselő-testület. 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu), valamint a 
www.hajduszoboszlo.eu honlapon. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre humán-közszolgáltatási 
irodavezető-helyettes nyújt a 06/52/557-365-ös telefonszámon. 
 

Határidő: 2015. június 30., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés intézményi megszüntető okirat kiadására.) 
 
 33/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2015. 
 (I.29.) képviselő-testületi határozatának első bekezdését az alábbiak szerint 
 módosítja: 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az  államháztartásról 
 szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban : Áht.)  11. § (1) bekezdése 
 felhatalmazása alapján a kiadott megszüntető okirattal (melléklet) 2015. 
 március 31. hatállyal a Hajdúszoboszló  Lapkiadó Intézményt megszünteti.   
 
 Határidő:  2015. március 31., illetve értelemszerűen 
 Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3266/1 hrsz-ú ingatlanhoz kapcsolódó elővásárlási 
jogról.) 
 

34/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Hermann Ottó u. 2. sz. alatti 3266/1 hrsz-ú, 10 ha 0144 m2 
területű, kivett üdülőépület, udvar megnevezésű ingatlanra bejegyzett 
elővásárlási jogával nem kíván élni. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

(Előterjesztés extrém sportpálya helyszínéről.) 
 

35/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megváltoztatja 
10/2014. (I.30.) képviselő-testületi határozatát és a kialakítandó extrém 
sportpálya helyszínéül a Szent Erzsébet utcán található 2475/26 hrsz-ú ingatlan 
területét jelöli ki. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés a Soproni temető felszámolásáról.) 
 

36/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a hajdúszoboszlói 6821/3 hrsz-ú temető megnevezésű ingatlan (ún. Soproni 
temető) megszüntetésre és később más célú felhasználásra kerüljön. 
 
A jogszabály szerinti hirdetmény, illetve közzétételek lebonyolításával megbízza 
a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.-t. 
 
Határidő:  2015. december 31.   
Felelős:  jegyző, Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgatója   
 

(Előterjesztés városi utak felújítására vonatkozóan.) 
 

37/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 
városi költségvetésben útfelújításokra rendelkezésre álló keretből 7 Mft 
összeget különít el közbeszerzési tanácsadói, műszaki ellenőri feladatellátásra, 
valamint kapcsolódó hatósági eljárási díjakra. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi 
városi költségvetésben útfelújításokra rendelkezésre álló keretből 5 MFt 
összeget különít el további úttervek elkészítésére, melyek konkrét 
meghatározásáról a későbbiekben dönt. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
az extrém görkorcsolya pálya burkolata az útfelújítási keret terhére  kerüljön 
kiépítésre, melyre 10 Mft keretösszeget biztosít. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi utcák 
útszakaszok felújítását támogatja 2015. évben a rendelkezésre álló forrás 
erejéig. 
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 Eötvös utca 

 Hathy János utca 

 Hőgyes utca (Luther utca és Kossuth utca között) 

 Isonzó utca 

 Keleti utca (Rákóczi utca és Kossuth utca között) 

 Kinizsi utca 

 Kossuth utca (Csontos utcától végig) 

 Kör utca és zug 

 Móricz Zsigmond utca (zug nélkül) 

 Muskátli utca 

 Olajmalom utca és I. és II. zug 
 

Utasítja a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére 
(közbeszerzési tanácsadó, műszaki ellenőr, kivitelező kiválasztása, hatósági 
engedélyek), felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 

 
Határidő:  megvalósításra 2015. október 31. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan.) 
 

38/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
A.) 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja új, 
felnőtt fitneszpark kialakítását a Major lakótelepen, az un. „belső körben”. 
 
B.) 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
meglévő játszóterek felújítását, átépítését támogatja: 

 Bartók telepi; 

 Rákóczi u. 116. sz. előtti; 

 Galgócz sori. 
 
Utasítja a Jegyzőt, a Bartók telepi és a Galgócz sori játszóterek 
vonatkozásában tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy azok 
területfelhasználási besorolása - jelenlegi funkciójának megfelelően - az új 
HÉSZ-ben átvezetésre kerüljön. 
 
Utasítja a Jegyzőt, készítsen előterjesztést játszóterek műszaki tartalmára 
vonatkozóan.  
 
Határidő:  2015. május 31. 
Felelős:   jegyző 
 

(Előterjesztés óvodák parkolási lehetőségeinek javításáról.) 
 
39/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
óvodáknál támogatja parkolók kialakítását az alábbiak szerint: 
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1.) Építési engedélyes illetve építési engedélyes szintű terv készítése  

 a Bambínó óvoda (Rákóczi utca 84.) és szomszédos ingatlanok előtti 
szakaszon leállósáv létesítéséhez építési engedélyes terv és az ehhez 
szükséges egyéb terv; 

 a Manókert óvoda (Ady Endre utca 54.) előkertjében építési 
engedélyes szintű terv. 

 
A tervezési munkálatok elvégzéséhez szükséges forrást a 2015. évi városi 
költségvetés 13. sz. melléklet 13/ÖK „Óvodák előtti parkolók” költséghely 
terhére biztosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt, a tervek birtokában tegyen javaslatot azok 
megvalósíthatóságával kapcsolatosan. 
 
2.) A Szivárvány óvoda (Attila utca 51/b.) Attila utca felőli szakaszán térkő 
burkolatú parkolóhelyek kialakítását a jogerős építési engedély alapján. 
 
A kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges forrást a 2015. évi városi 
költségvetés 13. sz. melléklet 13/ÖK „Óvodák előtti parkolók” költséghely 
terhére biztosítja. 
 

Határidő:  megvalósításra legkésőbb 2015. november 30. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés a környezetvédelmi program 2015. évi intézkedési tervére.) 
 

40/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 2015. évi 
intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 

 
2015. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  

program végrehajtására 
 
1. Csapadékvíz elvezetés, belvízépítés ÉAOP pályázat 

39.600.000,-Ft   
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
2. Hősök tere feldíszítése  

15.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Polgármester, Jegyző 
 

3. (H)ősök  terein város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón ÉAOP 
pályázat 

297.637.000,-Ft 
Felelős: Jegyző 

 
4. Szabadtéri Színpad rekonstrukció pályázati önrész 

15.443.000,-Ft 
Felelős: Jegyző 
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5. Napelemes rendszerek kialakítása pályázat 

51.900.000,-Ft  
Felelős: Jegyző 
 

6. Sportpálya öltöző ráépítés pályázati önrész 
13.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Jegyző 
 

7. Térfigyelő kamerarendszer bővítése 
5.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Jegyző, Aljegyző 
 

8. Útépítések 
325.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

9. Fásítás 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

10. Utcabútor beszerzés 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
11. Extrém sportpálya kialakítás 

10.000.000,-FT /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

12. Műfüves pálya építés önerő 
      44.000.000,-Ft /saját forrás/ 

Felelős: Jegyző 
 

13.  Óvodák előtti parkolók kiakítása 
25.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

14.  Kerékpárút építés – Arany János utca – József Attila utca – Fürdő utca között 
45.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

15.  Ivóvíz, szennyvíz közműberuházás 
24.100.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: HBVSZ Zrt.műszaki igazgató, Főkönyvelő 
 

16. Kertészet telekalakítás miatti kisajátítás, megosztás, közművesítés 
75.739.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főkönyvelő 
 

17. Szép Ernő utca teniszpályák megvásárlása 
38.012.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főkönyvelő 
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18. Méltányossági kisajátítás 

15.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főkönyvelő 
 

19. Intézmények részére 3 db gépkocsi /ételszállítás/ 
20.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főkönyvelő 
 

20. Hőforrás utca rekonstrukciója ÉAOP pályázat 
78.498.000,-Ft 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

21. Közterületek felújítása 
40.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főkönyvelő, Főmérnök, VGN.Zrt. vezérigazgató 

 
22. Intézményfelújítások 

50.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

23.  Játszóterek felújítása 
30.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

24. Szökőkutak felújítása 
10.000.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő, VGN.Zrt vezérigazgató 
 

25.  Ivóvíz és szennyvízközmű felújítás 
33.900.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: HBVSZ.Zrt műszaki igazgató, Főkönyvelő 

 
26. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés 

30.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
27. Köztisztasági feladatok ellátása 

Köztisztaság, síktalanítás 
56.257.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakás 
94.112.000,-Ft /sajátforrás/ 
A szemétszállítás többletköltsége 
21.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
18.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése, lerakási illeték 
11.100.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.905.000,-Ft /sajátforrás/ 
Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 
16.535.000,-Ft /sajátforrás/ 
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      Illegális hulladéklerakók felszámolása 
1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 

      Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
28.  Zöldterületek fenntartása 
      Parkfenntartás 

55.880.000,-Ft /sajátforrás/ 
Fakivágás 
3.785.000,-Ft /saját forrás/ 
Falevél elszállítás 
2.016.000,-Ft /saját forrás/ 
Felelős: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

29. Önkormányzati erdők művelési feladatai 
       4.500.000,-Ft /saját forrás/ 
       Felelős: Jegyző 
 

30.  Allergén növények kaszálása 
2.987.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
31.  Önkormányzati ingatlanok kaszálása 
1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
32.  Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  

8.500.000,-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:  2015. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés gyógyvizünk hungarikummá minősítéséhez pályázat  készítésére.) 
 

41/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar 
nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján az 
előterjesztés melléklete szerinti pályázatot nyújt be „A hajdúszoboszlói 
gyógyvíz” Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételéhez. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
 
 
 



 12 

(Előterjesztés a gazdátlan galambokkal szemben lehetséges intézkedésekről.) 

 
42/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdátlan 
galambok ellen lehetséges intézkedésekről tett előterjesztést tudomásul veszi. 
A célravezető megoldásra vonatkozóan újabb, konkrét előterjesztést kér.  
 
Határidő:  2015. június 30. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről.) 
 

43/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
forgatható térfigyelő kamerák (4 db) kihelyezését a város 2015-es 
költségvetésében ezen feladatra biztosított keret terhére az alábbi helyszínekre: 
 

 Szent István park (harangház – szökőkút) 

 Major u. – belső kör (megépítendő játszótér) 

 Hősök tere üzletsor Nelson Hotel felőli vége 

 Kovács Máté Művelődési Központ és Városi Könyvtár új épületének 
hátsó része 

 
Határidő:  2015. október 31. 
Felelős:  jegyző  

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési 
 tervéről.) 
 

44/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervét a mellékelt terv szerint elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2015. december 31. 
Felelős:  polgármester 

 
(Előterjesztés partnervárosi kapcsolat létesítéséről.) 
 

45/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
városunk a lengyel Dzierzoniow városával – a cseh Lanskrounnal kötött 
megállapodással egyező – partnervárosi megállapodást kössön. Felhatalmazza 
a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2015. április 
Felelős:   jegyző 
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(Előterjesztés Püspökladány–Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti pályaszakasz 
felújításának kiegészítése.) 
 

46/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
17/2015. (II.19.) képviselő-testületi határozat kiegészítéséhez, miszerint a 
Püspökladány – Debrecen vasútvonal korszerűsítése során a 1324 tervszámú 
Szováti úti vasúti felüljáró felújítása:  
 
- a 7622/7 hrsz-ú un. „Téglagyári” út folytatásában tervezett üzemi lehajtó, 
földút korrekció ingatlanhatárán belül lévő belterületi vízelvezető rendszer: 
burkolt és földárok, rézsű, csőáteresz, nyári és téli üzemeltetése, karbantartása, 
valamint felújítása Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának feladata. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a fenti útszakaszt kizárólag különálló 
ingatlanként való kialakítást követően tulajdonjog átruházással együtt kívánja 
kezelésbe átvenni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   jegyző 
 

(Előterjesztés intézmények gazdasági önállóságának változásáról.) 
 

47/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács Máté 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár a Hajdúszoboszlói Városi Televízió és 
a Járóbeteg-Ellátó Centrum gazdálkodási feladatait a Hajdúszoboszlói 
Egyesített Óvodához telepíti. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az átszervezéssel 
kapcsolatos munkaügyi lépések meghozatalára. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
(Tájékoztató testületi ülések között történtekről.) 

 
48/2015. (III.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a testületi 
ülések között történt eseményekről adott tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő:  - 
Felelős:   - 
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K.m.f. 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2015. április 23. 
 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 
 


