
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
Ikt. sz.: 20375-1/2017. 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 23-
án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.)  
 

193/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 

 
1. Előterjesztés a 2018. évi közös városi turisztikai marketing 
kampány támogatására. 
Előadó: TDM ügyvezető 
 
2. Előterjesztés központi orvosi ügyelet átszervezésére. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
3. Előterjesztés VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet 
helyettesítésének bővítéséről, valamint az I. és a IX. körzet alapellátási 
szerződés kiegészítéséről. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
4. Előterjesztés Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) 
működési feltételeinek biztosításáról szóló pályázat benyújtására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés a Hősök terén található támfal végleges 
dekorációjának megoldásáról. 
Előadó: alpolgármester 
 
6. Előterjesztés Nemzeti Ovi - Sport Program keretében pályázat 
benyújtására. 
Előadó: polgármester 
 
7. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium vezetői pályázatával 
kapcsolatos véleményezésre. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola vezetői 
pályázatával kapcsolatos véleményezésre. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
magasabb vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
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10. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak 
meghatározásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
11. Előterjesztés 0197/17 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
12. Előterjesztés Árpád zug tulajdonjog rendezésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
13. Előterjesztés Gábor Áron u. 53. szám alatti ingatlan 
értékesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 

 
14. Előterjesztés Gábor Áron u. 45. szám alatti ingatlan 
értékesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
15. Előterjesztés Rácz Farkas u. 19. szám alatti telek értékesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
16. Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
17. Beszámoló a 2017-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
18. Előterjesztés a DAHUT Társulási Megállapodással kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
19. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
20. Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívások 
kiírásáról. 
Előadó: polgármester 
 
21. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
22. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
23. Előterjesztés ideiglenes műjégpálya létrehozására.  
Előadó: polgármester  
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24. Válasz a Gönczy Pál u. 13. szám alatti ingatlan állapotával 
kapcsolatos interpellációra. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

KÖZMEGHALLGATÁS 16:00 órától, szükséges ideig. 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés Nagy Brigitta települési lakhatási támogatás ügyében 
benyújtott fellebbezésére. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
Előterjesztés a 2018. évi közös városi turisztikai marketing kampány 
támogatására. 
 

194/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. részére 12.000.000.- Ft összeget 
biztosít a költségvetési tartalék sorából a 2018. évi közös városi marketing 
kampány megvalósításához. A támogatási keretet a Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Nonprofit Kft, a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság 
jóváhagyásával használja fel, a felhasználásról beszámol. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző, TDM ügyvezető 

 
Előterjesztés központi orvosi ügyelet átszervezésére. 

 
195/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
hajdúszoboszlói háziorvosok kérésére - az egészségügyi alapellátás 
keretében jelenleg működő kistérségi központi orvosi ügyelet működését 
áttekintette. A döntéshozó a feladat külső egészségügyi szolgáltatóhoz 
történő kiszervezésnek lehetőségét – magasabb szakmai színvonalú ellátás 
esetén - támogatja.  Ennek érdekében a feladat végrehajtására pályázatot ír 
ki és felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a feladat kiszervezésének 
közbeszerzési eljárását 2018. június 30-ig folytassa le. A pályáztatás és a 
közbeszerzési eljárás lezártáig a kistérségi központi orvosi ügyelet 
működése, finanszírozása a jelenlegi formában történjen.  
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős:  jegyző, egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, igazgató 

főorvos 
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Előterjesztés VI. és IX. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítésének 
bővítéséről, valamint az I. és a IX. körzet alapellátási szerződés kiegészítéséről. 
 

196/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy a Total Medical Care Kft. ügyvezetője, Dr. Fucskó Csilla (szül: Debrecen, 
1981.05.18. an: Gál Irma Juliánna)  valamint a IX. számú háziorvosi körzet 
ellátó orvosa és a MINEA-MED Kft. ügyvezetője, Dr. Kovács Petronella (szül: 
Debrecen, 1980.07.17. an: Gombos Erika) valamint a VI. számú felnőtt 
háziorvosi körzet ellátó orvosa, egymást helyettesítő orvosként lássák el 
feladatukat. Ezzel egyidejűleg az érvényben lévő feladat-ellátási szerződésük 3. 
számú melléklete kiegészüljön a meglévő helyettesek mellett, egymást 
helyettesítő orvosokként.  
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2017. 
(IX.07.) számú Kt. határozat az alábbiakkal kiegészül: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint Megbízó, 
megbízza az I. számú felnőtt háziorvosi körzet egészségügyi alapfeladat 
ellátásával a SANS-HELP-MED Kft.-t mint egészségügyi szolgáltatót, (székhely: 
4032 Debrecen, Tarján u. 128. Cg: 09-09-028987 telephely: 4200 
Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.) Megbízottat, ahol a feladat ellátó orvosa Dr. 
Székelyné Dr. Bereczki Beáta (szül: Nyíregyháza, 1976.12.30. an: Nyisztor 
Erzsébet Zsuzsanna). A felek között létrejött egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés kelte 2017. szeptember 12. száma:16782-2/2017. 
 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 87/2017. 
(V. 18.) számú határozatának 4. ) pontja az alábbiakkal kiegészül: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a IX. számú 
háziorvosi körzet egészségügyi alapfeladatainak ellátására, 2018. január 01-től 
a Total Medical Care Kft.-t mint egészségügyi szolgáltatót (Cg: 09-09-026834 
Adószáma: 25167067-1-09, székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Koch Róbert u. 
23. Telephelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.) bízza meg.  A Total 
Medical Care Kft. ügyvezetője és feladat-ellátó orvosa Dr. Fucskó Csilla (sz: 
szül: Debrecen, 1981.05.18. an: Gál Irma Juliánna) háziorvos. 
 
Határidő: 2017. december 01. 
Felelős: jegyző, egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 
Előterjesztés Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési 
feltételeinek biztosításáról szóló pályázat benyújtására. 
 

197/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására, és 
programjainak támogatására a KAB-KEF-17-B-26095 jelű pályázat benyújtását, 
valamint a 102.200.-Ft önerőt- melyből 50.000.-Ft készpénz- biztosítja a város 
2017. évi költségvetés pályázatok tartaléka terhére.  
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Határidő: 2017. november 12., folyamatos 
Felelős:   jegyző, egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 
Előterjesztés a Hősök terén található támfal végleges dekorációjának 
megoldásáról. 
 

198/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Hősök tere átalakítása során kialakított támfal művészi kivitelű, a város 
múltjára, jelenére, az itt élők környezetre jellemző pusztai foglalkozások 
bemutatására is emlékező úgynevezett pannó-festmény elkészítését és az 
ehhez korábban elkülönített 16 MFt összeghez további 4 MFt-ot csoportosít 
át, azaz összesen 20 MFt-os keretösszeget biztosít a pannó kialakítására, a 
város költségvetésében.  
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges szerződések 
megkötésére, illetve felkéri Jegyzőt a megvalósítás érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
Előterjesztés Nemzeti Ovi - Sport Program keretében pályázat 
benyújtására. 

 

199/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyúlyt be az Ovi - Sport Közhasznú Alapítványhoz a Nemzeti Ovi - Sport 
Program pályázat keretében három ovi sportpálya megépítésére. A 
helyszínek Hajdúszoboszló Törökdomb u. 11, Rákóczi u 84, Hőforrás u. 145.   
A megépíteni kívánt ovi sportpályák beruházási költségének önrészét és az 
előkészítés tervezett költségeit, maximum 15 Millió forintot, a költségvetési 
tartalék terhére elkülöníti, sikeres pályázat esetén kifizeti. 
Hajdúszoboszló város Önkormányzata felkéri Dr. Sóvágó László 
polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok megvalósítására! 
 
Határidő: 2017. november 23, illetve a pályázattól függően 
Felelős:   polgármester 

 
Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium vezetői pályázatával kapcsolatos 
véleményezésre. 
 

200/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hőgyes 
Endre Gimnázium intézményvezetőjének további megbízásával 
kapcsolatban nem él a véleményezési jogával.  
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Határidő: 2017. 11. 23. 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola vezetői pályázatával 
kapcsolatos véleményezésre. 
 

201/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pávai Vajna 
Ferenc Általános Iskola intézményvezetőjének további megbízásával 
kapcsolatban nem él a véleményezési jogával.  
 
Határidő: 2017. 11. 23. 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat magasabb 
vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre. 
 

202/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar 
Megyei Szakszolgálat főigazgatói beosztásának ellátására beadott 
pályázattal kapcsolatban nem él a véleményezési jogával.  
 
Határidő: 2017. 11. 23. 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak 
meghatározásáról. 
 

203/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézmények tekintetében 2018. évre az alábbi nyersanyagnormákat és 
térítési díjakat állapítja meg.  

 

Intézmény 
2018. évi nyersanyagnorma 

(Ft) 
2018. évi térítési díj 

(Ft) 

Bölcsőde 377 479 

Óvodák 412 523 

Ált. Iskola 
7-10 év 
10-14 év 

Középiskolai ebéd 14-18 év 

414 

438 

310 

525 

556 

394 

Kollégiumi ellátás 706 897 

Szociális étkezés 
331  
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Intézmény 2018. évi nyersanyagnorma (Ft) 
2018. évi térítési díj rezsivel 

(Ft) 

 
Vásárolt közszolgáltatás: 
- Éltes Mátyás Ált. Iskola 
- Speciális étkezés  
  óvoda: csak ebéd 
- Speciális étkezés 
  iskola:7-10 év csak ebéd 
  iskola:11-14 év csak ebéd 
- Speciális étkezés 
  középiskola ebéd 

 

 

546 

 

443 

 

582 

651 

 

720 

1.575 

 

845 

 

845 

965 

 

1.000 

 

Határidő:  2018. január 1-től 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés 0197/17 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról. 
 

204/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló külterületén található 0197/17 hrsz-ú 
önkormányzati út területéből a Roden Mérnöki Iroda Kft. által készített Ko-
48/2014 számú kisajátítási vázrajz szerint 60 m2 nagyságú terület 
kisajátításához a Magyar Állam részére a NIF Zrt. vagyonkezelői joga mellett. 
A kártalanítási összeg 23.460,-Ft, melyet a kisajátítást helyettesítő adás-
vételi szerződés aláírásától számított 60 napon belül fizetik meg az 
önkormányzat részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés Árpád zug tulajdonjog rendezésére. 
 

205/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Árpád zugban található 4987/1 hrsz-
ú, közterület megnevezésű ingatlanban Tóth Gyula és Gálné Tóth Emma 
2/24-2/24-ed tulajdoni hányadának összesen 90.000,-Ft vételáron történő 
megvásárlásához. 
A vásárlás a Költségvetési tartalék terhére történik. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 
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Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés Gábor Áron u. 53. szám alatti ingatlan értékesítésére. 
 

206/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 53. szám alatti 3036 
hrsz-ú 598 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
értékesítéséhez a Szoboszlói Kastély Panzió Kft. (ügyvezető: Nádasdiné 
Kasza Anita) részére bruttó 15.494.000,-Ft eladási áron. Vevő a vételárat 
egy összegben, az adásvételi szerződés aláírásakor fizeti meg eladó 
részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés Gábor Áron u. 45. szám alatti ingatlan értékesítésére. 
 

207/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 45. szám alatti 3059  
hrsz-ú ingatlanban lévő 147/352-ed tulajdoni hányad értékesítéséhez 
Borbélyné Sipos Ibolya és Borbély Lajos részére 7.120.000,-Ft eladási áron. 
Ezzel egyidejűleg Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozzájárulását adja 
a 3058/2 hrsz-ú 66 m2 területű, valamint a 3061 hrsz-ú ingatlanból a 
Damjanich utca szélesítéséhez szükséges ingatlanrész (cca. 40 m2) 24.897,-
Ft/m2 egységáron történő megvásárlásához. A megosztási vázrajz 
elkészítése a kérelmező feladata és költsége. 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés Rácz Farkas u. 19. szám alatti telek értékesítésére. 
 

208/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Hajdúszoboszló, Rácz F. u. 19. szám alatti 6963 hrsz-ú ingatlan 
földterületének 1.900.000,-Ft eladási áron történő értékesítéséhez az 
ingatlanon lévő lakóépület tulajdonosa, Marinka Lászlóné számára. Vevő a 
vételárat egy összegben fizeti meg eladó részére az adás-vételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 
az adás-vételi szerződés aláírására. 
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Határidő: 2018. február 28. 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról. 
 

209/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete leveszi a 
napirendről a termőföldek haszonbérbe adásáról szóló előterjesztést és 
javasolja, hogy a következő képviselő-testületi ülésre készüljön új 
előterjesztés az eladással kapcsolatosan.  

 
Határidő:  2017. decemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős:    jegyző 

 
Beszámoló a 2017-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról. 
 

210/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 
beruházásokról és felújításokról készült beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    jegyző 

 
Előterjesztés a DAHUT Társulási Megállapodással kapcsolatosan. 
 

211/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
előterjesztés mellékletét képező, a Debreceni Agglomeráció 
Hulladékgazdálkodási Társulás Módosításokkal Egységes Szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodás rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek 
elismeri és biztosítja a megállapodásban rögzített vagyoni hozzájárulást. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 
 

 
212/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. év 
vonatkozásában a társulás működési költségeihez - lakosságszám arányban 
- történő hozzájárulás összegét a 2018. évi városi költségvetésében 
biztosítja, és vállalja annak a Tanács Számlájára történő átutalását 
legkésőbb április 30-ig. 
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Határidő: 2017.12.31. és 2018.04.30. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
213/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Debreceni 
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsába az Önkormányzat 
képviseletével megbízza Jónás Kálmán önkormányzati képviselőt. 
Ezzel egyidejűleg a képviselő-testület a 137/2017. (VII.06.) képviselő-testületi 
határozatot hatályon kívül helyezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) 
bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés 
a.) és h.) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, 
Ügyrendi Bizottságának véleményének kikérésével - a helyi sajátosságok és 
igények, az önkormányzat önálló gazdálkodása megteremtésének, valamint 
az egyes adóalanyok teherviselő képességének figyelembe vételével az 
alábbi rendeletet alkotja a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 
(1) A helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 3. §-ának jelenlegi szövege a Rendelet (1) 
bekezdésévé válik. 
 
(2) A Rendelet 3. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, 
m2-ben – két tizedesjegy pontossággal – számított felülete.” 
 

2. § 
 

(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése „Az adó mértéke” szövegrész után 
kiegészül a „3. § (1) bekezdés szerinti adóalap esetén” szöveggel. 
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(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése „Az adó mértéke” szövegrész után 
kiegészül a „3. § (1) bekezdés szerinti adóalap esetén” szöveggel. 
 
(3) A Rendelet 4. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) Az adó mértéke 12000,-Ft/m2. 
 

3. § 
 
A Rendelet 5. § b./ és c./ pontja hatályon kívül kerül. 
 

4. § 
 
(1) A Rendelet 9. § (1) bekezdésének szövege az alábbira változik: 
 
„A Htv. alapján adóbeszedésre kötelezett a szálláshelyen megszálló 
vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas 
papíralapú vendégnyilvántartó könyvet (vendégkönyvet) vagy 
elektronikus programalapú nyilvántartást köteles vezetni az alábbi 
adatokkal: 
- vendég vezeték- és utóneve, 
- vendég születési helye és ideje, 
- vendég lakcíme, 
- vendég személyi azonosító okmányának (útlevél, 
személyazonosító  
igazolvány vagy vezetői engedély) a száma, 
- vendég állampolgársága, 
- szálláshelyre érkezés időpontja, 
- szálláshelyről távozás időpontja, 
- vendégéjszakák száma, 
- idegenforgalmi adó teljes összege, 
- idegenforgalmi adómentesség jogcíme, 
- vendég sajátkezű aláírása, kivéve, ha a vendég külső ok (pl. 
életkor,  
 egészségi állapot, stb.) miatt annak megtételére képtelen.” 
 
(2) A Rendelet 9. § (3) bekezdésének szövege az alábbi mondattal 
egészül ki: 
 
„Amennyiben a szálláshely üzemeltetője elektronikus programalapú 
nyilvántartást vezet, köteles legalább az (1) bekezdésben 
meghatározott adattartalmú bejelentőlapot a vendéggel kitöltetni annak 
megérkezését követően haladéktalanul.”  
 
(3) A Rendelet 9. § (4) bekezdésének szövege az alábbira módosul:  
 
„Papíralapú vendégkönyvként kizárólag a Hajdúszoboszlói 
Polgármesteri Hivatal által rendszeresített vendégkönyv használható, 
mely a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalban szerezhető be.”  
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(4) A Rendelet 9. § (7) bekezdésének első mondata az alábbira 
módosul: 
 
„Az (1) bekezdésben meghatározott vendégkönyvbe vagy elektronikus 
nyilvántartásba a jegyző jogosult ellenőrzés keretén belül betekinteni.” 
 
(5) A Rendelet 9. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(9) A Htv. 31. § c./ pontja szerinti mentesség kizárólag - a szálláshely 
igénybevételét megelőzően benyújtott kérelem alapján - az 
önkormányzati adóhatóság által kiállított igazolás alapján vehető 
igénybe. 
 

5. § 
 
Jelen rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba. 

 
Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívások kiírásáról. 
 

214/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gasztro-tér, 
illetve a szórakoztató- és mutatványos tér hasznosítására vonatkozó 
pályázati felhívással egyetért. 
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról. 
 

215/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  

  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét a 
7-8. számú közbeszerzésekkel kiegészíti az előterjesztés mellékletében 
foglaltak szerint. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2017. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 

216/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről november hónapban adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Előterjesztés ideiglenes műjégpálya létrehozására.  
 

217/2017. (XI. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ideiglenes 
műjégpálya létrehozásával egyetért. 
A pálya működtetésével megbízza a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-t.  
A működtetésre elkülönít 15 millió Ft-ot, melynek forrása a költségvetés 
tartalék kerete.   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző, Nonprofit Zrt. vezérigazgatója  

 
 

 

K.m.f. 
 

 
 Dr. Sóvágó László sk.           Dr. Korpos Szabolcs sk.            
   polgármester                                                                 jegyző 
 

 

A kivonat hiteléül: 
 
 
Hajdúszoboszló, 2017. 11. 25. 
 
 
Molnár Viktória leíró 


