
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
Iktatószám: 18912-1/2018.  
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 5-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
A képviselő-testület napirendjének meghatározása. 
 

NAPIREND: 
 
1. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról 
(Hajdúszoboszlói Katasztrófavédelmi Örs). 
Előadó: Dr. Nagy Imre tü. ezredes, kirendeltségvezető 
 
2. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
3. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről (2017. évről). 
Előadó: jegyző 
 
4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat 
biztosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés alapítványok támogatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés a városi köztemetőben található sír védetté nyilvánítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás 
beindításáról és működtetéséről. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés az Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
10. Előterjesztés a Sportpark kiegészítő beruházásáról. 
Előadó: jegyző 
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11. Előterjesztés klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat 
beadásáról. 
Előadó: jegyző 
 
12. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodások módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
13. Előterjesztés a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és 
díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) Ör. számú rendelet módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
14. Előterjesztés rendelet felülvizsgálatra – a települési szilárd hulladékról 
szóló önkormányzati rendelet módosítására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
15. Előterjesztés költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és 
többletforrás biztosításával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
16. Előterjesztés az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó 
pályázatról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
17. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékével 
kapcsolatosan. 
Előadó: aljegyző 
 
18. Előterjesztés a „csónakázó tó” egy részének nyilvánossá tételéről. 
Előadó: polgármester 
 
19. Előterjesztés a Szent István park körüli területek átépítéséről. 
Előadó: polgármester 
 
20. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal észrevételéről. 
Előadó: polgármester 
 
21. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
22. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
23. Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
24. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. 
Előadó: városi főépítész  
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25. Előterjesztés díszpolgár temetési költségeinek biztosítására.  
Előadó: polgármester  
 
26. Válasz interpellációra sövény metszése és kilátást akadályozó 
növényzettel kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására. 
Előadó: polgármester 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról (Hajdúszoboszlói 
Katasztrófavédelmi Őrs). 
 

111/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Debreceni 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi munkájáról szóló beszámolót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2018. (VII. 05.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(I.25.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának 
rendjéről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt 

feladatkörében eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, 
Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével - 

a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 

A rendelet hatálya 

 

1. § 
 

A 2018. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § (1) bekezdése az 
alábbira változik: 

 
(1) „A képviselő-testület a 2018. évi költségvetés főösszegét 7.606.260 E Ft-

ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
4.706.628 E Ft működési célú bevétellel, 

4.760.064 E Ft működési célú kiadással és 
-  124.474 E Ft működési egyenleggel, valamint 

 
1.293.559 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 

2.358.219 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
-  1.552.637 E Ft felhalmozási egyenleggel, 

fogadja el.” 
 

(2) Az eredmény - 1.606.073 E Ft, melynek forrása a 2017. évi pénzmaradvány. 
 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-től 
a 2018. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 
Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről (2017. évről). 
 

112/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és 
terveiről készített beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: társulási elnök, társulási titkár 

 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére pótelőirányzat 
biztosítására. 
 

113/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai 
vélemények alapján a Hajdúszoboszlói Városi Televízió részére az élő 
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közvetítéseket segítő, külső helyszínről is bejelentkezni képes LiveU eszköz 
megvásárlásához 2,3 Millió Ft pótelőirányzatot biztosít. 
A pótelőirányzat forrása a város költségvetésének „Dologi tartalék az 
intézmények részére” kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, intézményvezető 

 
Előterjesztés alapítványok támogatására. 
 

114/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 25.) 
önkormányzati rendelet 11. sz. melléklet 11/M sora terhére 100.000 Ft 
összeggel támogatja a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány 2018. évi 
programjait. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: jegyző 

 
115/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 25.) 
önkormányzati rendelet 11. sz. melléklet 11/M sora terhére 100.000 Ft 
összeggel támogatja a Hajdúszoboszlói Mentőalapítvány eszközbeszerzését.  
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés a városi köztemetőben található sír védetté nyilvánítására. 
 

116/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a 
köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X.19.) rendelete 8. § 
(3) bekezdésre, a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság véleménye alapján 
Szabó István hajdúszoboszlói lovas huszártiszt sírját (köztemető I/a. 
parcellájának 17. sorában található 22. sírhely) védett sírhellyé nyilvánítja. 
 
Határidő: 2018. július 5., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, vezérigazgató 

 
Előterjesztés óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás beindításáról és 
működtetéséről. 
 

117/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. szeptember 01-től, mint 
járásszékhely települési önkormányzat a Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központja által a járás valamennyi 
településén, az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást biztosítja, a 
megfelelő  személyi és tárgyi feltételekkel, a központi jogszabályokban 
meghatározott támogatás erejéig.  
 
Határidő: 2018. szeptember 01. 
Felelős: jegyző, irodavezető-helyettes 

 
Előterjesztés Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításáról. 
 

118/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 44. szám alatti 2500 
hrsz-ú ingatlan 3/6-od tulajdoni hányadának kisajátításához 9.194.000,- Ft 
vételáron a Méltányossági Kisajátítási Alap terhére. Vevő a vételárat egy 
összegben, az adásvételi szerződés aláírását követő 8 fizeti meg eladó 
részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására. 
 
Határidő:  2018. szeptember 30. 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés az Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésére. 
 

119/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Rácz F. u. 92. szám alatti 7642/129 
hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez Lajtos Ferenc Rácz F. u. 90. szám alatti 
lakos részére az alábbi feltételekkel: 
- az ingatlan eladási ára: bruttó 2.370.000,-Ft 
- a vételárat vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, egy 
összegben fizeti meg az eladó részére 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozzájárulását adja, hogy a 
vevő a 7642/129 hrsz-ú ingatlant összevonja a saját tulajdonában lévő 
7642/89 hrsz-ú ingatlannal. Az ingatlanok egyesítésig Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata a 7642/129 hrsz-ú ingatlanra visszavásárlási jogot ír elő, 
melyről a telekalakítási eljárás ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetése 
során lemond. 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata hozzájárul ahhoz, hogy a 
kérelmező a 7642/129 hrsz-ú ingatlanon lévő árkot saját felelősségére és 
költségére drain-cső fektetésével kiváltsa, amennyiben a kérelmező által 
kiépített vízelvezető rendszer nem megfelelő működéséből adódó károkért 
az Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 
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Határidő:  2018. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés a Sportpark kiegészítő beruházásáról. 
 

120/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, a 
Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program keretén belül 
megvalósuló sportparkhoz vezető járda kiépítését, az ehhez szükséges 
bruttó 2 MFt forrást a beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék 
költségkeret terhére biztosítja.  
 
Határidő:  2018. augusztus 31. 
Felelős: jegyző 

 
Előterjesztés klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat beadásáról. 
 

121/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, a 
KEHOP 1.2.1 számú, „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázati felhívásra a 
támogatási kérelem beadását. 
 
Határidő:  2018. augusztus 31. 
Felelős: jegyző 

 
Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások módosítására. 
 

122/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint 
Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodásokat az előterjesztés melléklete szerinti formában jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Előterjesztés a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és 
díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) Ör. számú rendelet módosítására. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2018. (VII. 05.) önkormányzati rendelete 

a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 
10/1996. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 
2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 

Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének i) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, 
Szociális Bizottsága egyetértésével, a következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
(1) A rendelet melléklete 5. bekezdésének 2. mondata a következő 

rendelkezésre módosul: 
 

„A „Hajdúszoboszló Városért” kitüntetéssel járó pénzjutalom bruttó 150 000 Ft.” 
 

(2) A rendelet melléklete 7. bekezdése 2. mondatának első tagmondata a 
következő rendelkezésre módosul: 

 
„A 4. § (1)-(8) bekezdésekben foglalt díjakkal bruttó 75 000 Ft,” 

 
2. § 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
Előterjesztés rendelet felülvizsgálatra – a települési szilárd hulladékról szóló 
önkormányzati rendelet módosítására. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2018. (VII. 05.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról 

szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hulladékról 
szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, 
Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottságának véleményének kikérésével 

- az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A R. 5. §-ának (5) bekezdésében az alvállalkozó kifejezés „közszolgáltatói 
alvállalkozó” kifejezésre változik. 

 
2. § 
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A R.  27. §-ának (6) bekezdésében az alvállalkozó kifejezés „közszolgáltatói 
alvállalkozó” kifejezésre változik. 

 
Záró rendelkezések 

 
3. § 

 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
Előterjesztés költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és többletforrás 
biztosításával kapcsolatosan. 
 

123/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
2018. évi városi költségvetés beruházások (13. sz. melléklet) 3/ÖK soráról 
(„Fenntartható közlekedésfejlesztés Hsz-n.” pályázathoz ingatlanszerzés és 
telekalakítás) felszabaduló keret - 8.650.900,-Ft - átcsoportosítását a 
beruházások táblázat (13. sz. melléklet) 2/ÖK sorára ((„Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Hsz-n.” pályázat). 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a 2018. évi költségvetési rendelet 

vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére. 

 

Határidő:  következő rendelet módosításkor 

Felelős:  polgármester, jegyző 

 
124/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
2018. évi városi költségvetés tartalékkerete terhére bruttó 2.823.335,- Ft 
biztosítását, a Dózsa György úti gyalog- és kerékpárút építési munkálatok 
végzése során felmerült többletmunkák elvégzésére és a szerződés 
módosítás közbeszerzési értesítőben történő megjelentetésére. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás 
aláírására. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  polgármester, jegyző 

 
Előterjesztés az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó 
pályázatról. 
 

125/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzetgazdasági miniszter, a belügyminiszter és az emberi erőforrások 
miniszter által közösen meghirdetett az „Önkormányzati étkeztetési 
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fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan támogatja 1 db 
pályázat benyújtását az alábbi műszaki tartalommal: 
 
A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Hajdúszoboszlói 
Gazdasági Szolgáltató Intézmény által működtetett 6. számú telephely, a 
Rákóczi utca 21. szám alatt, a 6193 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú 
ingatlanon található konyha infrastrukturális fejlesztésének és 
eszközbeszerzésnek előterjesztés szerinti megvalósítását. 
 
A pályázat időbeli megvalósításaként a Képviselő testület támogatja az 
alábbiakat: 
2018. december – eszközbeszerzés, 
2019. január – március 15. kiviteli terv készítése, 
2019. április – május közbeszerzési eljárás lefolytatása, 
2019. június 1. – augusztus 15. kivitelezés, műszaki ellenőrzés 
 
Képviselő testület a pályázatot 73.598.951,- Ft összes elszámolható 
költséggel, 40.000.000,- Ft összegű támogatási igény mellett, 33.598.951,- Ft 
saját forrás biztosításával támogatja megvalósítani.  A pályázati saját forrás 
fedezetét Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének 
1. sz. mellékletében található (mérleg), tartalékok megnevezésű kerete 
biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt 
megvalósításához kötelezően szükséges - a pályázat költségvetésén kívül 
eső tétel – szolgáltatások díját, így a közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
díját (tanácsadó és hatósági díj), továbbá a műszaki ellenőrzés díját, 
mindösszesen 2,2 Mft összeget a 2018. évi városi költségvetés 1.sz. 
melléklet (mérleg) tartalékok kerete terhére biztosítja.  
 
Határidő: Pályázat ütemezése szerint 
Felelős: polgármester, jegyző 

 

Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékével kapcsolatosan. 
 

126/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a jelenlegi 
jogszabályok és a várható támogatási környezet ismeretében - az 
idegenforgalmi adó tekintetében 2019-ben is a 2018. évi adómértéket kívánja 
alkalmazni, azon nem kíván változtatni. 
 
Határidő:  2018. december 2. 
Felelős: jegyző 

 
Előterjesztés a „csónakázó tó” egy részének nyilvánossá tételéről. 
 

127/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
„csónakázó tó” egy részének nyilvánosság részére történő megnyitásával. 
Felkéri a Hungarospa vezérigazgatóját a kerítések 2019. március 31-ig 
történő áthelyezésére. A repülőtér felé eső határvonalat úgy kell „meghúzni”, 
hogy az a fürdő bővítését semmilyen módon ne akadályozza, végrehajtását a 
polgármester hatáskörébe utalja. 
A tó későbbi hasznosítására ötletpályázatot ír ki, amelynek feltételeit a 
melléklet tartalmazza.  
A pályázatok díjazására a költségvetési tartalékból 5 millió forintot biztosít. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2019. március 31. 
Felelős:  vezérigazgató, polgármester 

 
Előterjesztés a Szent István park körüli területek átépítéséről. 
 

128/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy az elkészült tervek alapján a buszpályaudvar előtti parkoló 
megépüljön, támogatja, hogy a fürdő téli bejárata előtti parkoló a park 
részévé váljon, kapjon az ott lévő járdákkal azonos szintű, azokkal 
összhangban álló burkolatot. Felhatalmazza a polgármestert, a teret 
„berendező” tervező(k) kiválasztására. 
 
A célok megvalósítására a költségvetési tartalékból 200 millió forintot biztosít. 
 
Határidő:  2019. április 30. 
Felelős:  polgármester 

 
Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal észrevételéről. 
 

129/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar 
megyei Kormányhivatal HB/11-TÖRV/00490-5/2018.sz. észrevételével nem 
ért egyet. 
 
Megbízza a polgármestert (önkormányzati hivatalt), hogy kezdeményezze a 
Kormányhivatalnál a mindkét fél számára elfogadható települési arculati 
kézikönyvet megalapozó elvek megvitatását. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2018. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester 

 
Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról. 
 

130/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét az 
előterjesztés mellékletét képező - egységes formátumú - közbeszerzési 
tervnek megfelelően módosítja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 
 

Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 

131/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
közötti eseményekről július hónapban adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról. 
 

132/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 95/2018. 
(V.17.) Kt. határozatban foglaltak szerinti döntését továbbra is érvényben 
tartja és ennek megfelelően kíván megállapodást kötni a V-Híd Zrt-vel az 
organizációs utakra vonatkozóan. 

 
Határidő:  2019. március 31. 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. 
 

133/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-testülete elvben támogatja, 
hogy a Fekete László u. DK-i oldalán lévő 0220/23 és 022/8 hrsz. alatti 
ingatlanok belterületbe vonásra kerüljenek. Valamennyi felmerülő költség a 
tulajdonost terheli. A végleges belterületbe vonási vázrajzot ismételten az 
önkormányzati ülés elé kell terjeszteni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés díszpolgár temetési költségeinek biztosítására.  
 

134/2018. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vida Lajos 
díszpolgár temetési költségeire 750 ezer forintot biztosít az általános tartalék 
terhére.  
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Határidő:  haladéktalanul  
Felelős:  gazdasági irodavezető 

 
 
 

K.m.f. 
 

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

 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2018. augusztus 1. 
 
 
Molnár Viktória leíró 


