
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 9448-1/2016. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 12-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének elfogadása.) 
 

68/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND: 
 
1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 
2015. évi ellátásáról. 
Előadók: - jegyző 
        - szociális szolgáltató központ vezetője 
              - járási hivatal vezetője 
 
2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
alapszabályának módosításáról. 
Előadó: vezérigazgató 
3. Előterjesztés Hajdúszoboszló város új településrendezési eszközök 
véleményezési szakaszának lezárásáról. 
Előadó: városi főépítész  
  
4. Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére.  
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  
 
5. Előterjesztés a Bajcsy Zs. u. 20. sz. alatti ingatlan hasznosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  
 
6. Előterjesztés beépítési kötelezettség meghosszabbítására. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő  
 
7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a 7779 hrsz-ú ingatlan 
gázellátásához.  
Előadó: irodavezető-főkönyvelő  
 
8. Előterjesztés Tigáz Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról.  
Előadó: irodavezető-főkönyvelő  
 
9. Előterjesztés hulladékgazdálkodási rendelet módosításával 
kapcsolatosan.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés közterületek felújítási keretének felhasználásáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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11. Javaslat talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet 
újraalkotására.  
Előadó: aljegyző  
 
12. Előterjesztés közvetlen „nemzetközi” forrásokra alapozott pályázati 
lehetőségek testvér (partner)városi egyeztetéséről.  
Előadó: aljegyző 
 
13. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről 
Előadó: aljegyző 
 
14. Előterjesztés a polgármesteri hivatal alapító okiratának, szervezeti és 
működési szabályzatának módosítására  
Előadó: jegyző  
 
15. Előterjesztés vagyonhasznosítási szerződés elfogadásáról  
Előadó: irodavezető-főkönyvelő  
 
16. Válasz interpellációra a kullancsirtás lehetőségeivel kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
17. Válasz interpellációra a közterületen elhelyezett sátorgarázsokkal 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
18. Válasz interpellációra közterületi reklámtáblákkal kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
19. Válasz interpellációra uszadékfogó rács elhelyezésével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
(Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi 
ellátásáról.) 
 

69/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 96. § (6) bekezdése és a végrehajtási rendelete alapján - az 
abban előírt tartalmi követelményeknek megfelelően - a helyi 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 
2015. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve 2016.május 31.  
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(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapszabályának 
módosításáról.) 
 

70/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapszabályát a 
következőképpen módosítja: 
 
1/ Az alapszabály VII. 7. pontjának 4. mondata „szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt” törlésre kerül 
 
1. Az alapszabály VII. 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„7./ A felügyelő bizottság elnökét - a jelenlévők szótöbbségével - maga 
választja meg tagjai közül. Határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. 
Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Üléseit az elnök hívja 
össze. Az összehívást egy tag - a cél és az ok megjelölésével - az elnöktől 
bármikor kérheti. Ha a kérésnek az elnök 8 napon belül nem tesz eleget, 
az ülés összehívására bármelyik tag jogosult. Ügyrendjét az alapító 
hagyja jóvá.” 
 
2/ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 2016. március 17. és 2016. május hó 01-jei egységes 
szerkezetű alapszabályt elfogadja, és felhatalmazza dr. Sóvágó László 
polgármestert az alapszabály aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   polgármester 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város új településrendezési eszközök véleményezési 
szakaszának lezárásáról.) 
 

71/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
a) Az új településrendezési eszközök véleményezési eljárását a mai 
napon lezárja.  
b) A beérkezett észrevételekre adott tervezői válaszokat a 16. sorszámú 
kivételével elfogadja. 
c) A 16. sorszámú (építménymagasság általános szintű 4,5 m-ről 6,5 m-re 
emelése) esetében a szakmai előterjesztő javaslatára az emelést az Lk-5 
és Lk-5x övezetek esetében 6,5 m-ben, míg az Lk-4 jelű és azon 
kertvárosi lakóterületek esetében, ahol 4,5 m szerepel, ott 5,0 m-ben 
állapítja meg.   
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, jegyző 
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(Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére.) 
 

72/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 
CXC. törvény 83. § (3) bekezdése alapján, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete által tervezett 
intézményi alapdokumentum módosítást, a Szép Ernő Kollégiumban a 
maximálisan felvehetők létszámának 206 főről 162 főre csökkentését 
tudomásul veszi. 
 
Határidő:    2016. május  12., illetve értelemszerűen 
Felelős:      jegyző 

 
(Előterjesztés a Bajcsy Zs. u. 20. sz. alatti ingatlan hasznosítására.) 
 

73/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
128/2015. (VII. 02.) számú, a 4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 20. 
szám alatti 6219 hrsz. nyilvántartott ingatlanra vonatkozó határozatot 
visszavonja, mert a Baptista Szeretetszolgálat Országos Támogatott 
Lakhatás Intézményével nem jött létre a haszonkölcsön szerződés. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a 4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 20. szám alatti 6219 hrsz. 
nyilvántartott ingatlant alkalmas megállapodás keretében, térítésmentesen 
a tulajdonában lévő, a valóságban 4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 20. 
szám alatti 6219 hrsz. nyilvántartott ingatlant 5 év időtartamra átadja a 
Waldorf Egyesületnek (4200 Hajdúszoboszló, Vadas u. 32.sz.) kizárólag 
óvodai feladatok ellátására.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás megadására a 
Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 20. sz. 6219 hrsz. nyilvántartott ingatlanban 
szükséges átalakítási, felújítási munkálatok elvégzéséhez.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt a feladatok végrehajtásában keletkező megállapodás   
előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok 
aláírására.    
 
Határidő:    2016. május  12., illetve értelemszerűen 
Felelős:      jegyző 

 
(Előterjesztés beépítési kötelezettség meghosszabbítására.) 
 

74/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja Szöllősi László és Karika Szilvia (Hajdúszoboszló, 
Makkos Ferenc u. 25.) részére, hogy a Hajdúszoboszló, Földesi utca 26. 
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szám alatti 7642/151 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó beépítési 
kötelezettségük 2018. július 18. napig meghosszabbításra kerüljön. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a 7779 hrsz-ú ingatlan gázellátásához.) 
 

75/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszló 7682/86 hrsz-ú, a 7781 hrsz-ú és a 7779 hrsz-ú 
ingatlanok tulajdonosa, előzetes tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy az érintett ingatlanokon a gázelosztó vezeték megépítése 
megvalósulhasson. 
 
2. A képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Tigáz-dso Kft. a 
7682/86 hrsz-ú kivett beépítetlen terület és a 7781 hrsz-ú kivett árok 
vonatkozásában, a vezeték biztonsági övezetére kiterjedő vezetékjog 
alapításához, és a földhivatali nyilvántartásba való bejegyzéséhez. 
 
Az előzetes tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a 
szükséges szakhatósági és más engedélyek beszerzésétől és az azokban 
foglaltak betartása alól.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Tigáz Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról.) 
 

76/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t, hogy a Debreceni 
útfélen található 3339 hrsz-ú ingatlan teljes területére, valamint a Hőforrás 
utcán található 3926 hrsz-ú sportpálya megvásárlására vételi ajánlatot 
nyújtson be a Tigáz Zrt. részére, a két ingatlanra összesen 45 millió 
Ft+Áfa összegben. 

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős:   -VgNZrt vezérigazgatója,  

-jegyző 
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(Előterjesztés hulladékgazdálkodási rendelet módosításával kapcsolatosan.) 
 

83/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jogszabályváltozásból 
eredő módosítását. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási 
szerződés 2.sz. módosításának aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, 
              jegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016. (V. 12.) 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 települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R.) teljes szövegében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész „ingatlanhasználó” szövegrészre módosul. 

 
2. § 

 
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az Önkormányzat fenti célok érdekében a jelen rendeletben 
foglaltak szerint a települési szilárd hulladék kezelésére kötelezően 
ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási közfeladat ellátás 
keretében közszolgáltatást (továbbiakban: közszolgáltatás) szervez 
és tart fenn.” 

 
3. § 

 
A R.  5. § (4) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„Hajdúszoboszló város közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés keretében teljesítésre kizárólagosan jogosult a 
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Hajdúszoboszló Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.), 
amely közszolgáltatónak (továbbiakban: Közszolgáltató) minősül.” 
 

4. § 
 

(1) A R.  6. § első mondatában a „hulladékgazdálkodási” szövegrész 
hatályát veszti. 
 
(2) A R. 6. § b.) pontjában a „szolgáltató” szövegrészek helyébe 
„közszolgáltató” szövegrészek kerülnek, és a „közszolgáltató 
finanszírozása” szövegrész hatályát veszti. 
 
(3) A R. 6. § d.) pontja hatályát veszti. 
 

5. § 
 
(1) A R. 7. § a.) és b.) pontjai a mondatok végén kiegészülnek az 
„ártalmatlanításra történő átadására” szövegrésszel. 
 
(2) A R. 7. § f.) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„háztartásokban keletkező veszélyes hulladék átvételére és átmeneti 
elhelyezésére a hulladékudvarban, ártalmatlanításra történő átadására.” 
 

6. § 
 
(1) A R.  8. § (1) bekezdés d.) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„háztartásokban keletkező veszélyes hulladék átvétele és átmeneti 
elhelyezése a hulladékudvarban, ártalmatlanításra történő átadása; 
komplex hulladékgazdálkodási telep üzemeltetése.” 
 
(2) A R. 8. § (3) bekezdésében a „,valamint költségelszámolást” 
szövegrész hatályát veszti. 
 

7. § 
 
(1) A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési szilárd 
hulladék elkülönített gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő átadására, 
valamint a közszolgáltatási díj Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: 
Koordináló szerv) részére történő megfizetésére.” 
 
(2) A R. 9. § (3) bekezdésében a „jelen rendeletben foglaltak szerint” 
szövegrész helyébe „a Koordináló szerv részére” szövegrész kerül. 
 
 



8 

 

8 

8. § 
 

A R.  14. §-a hatályát veszti címével együtt. 
 

9. § 
 

A R. 15. § címe az „Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség” 
címről „Nyilvántartási kötelezettség” címre módosul. 
 

10. § 
 

A R. 18. § (3) bekezdés utolsó mondatában „a díjat ennek megfelelően 
kiszámlázni.” szövegrész helyébe „a Koordináló szerv felé az 
adatszolgáltatást ennek megfelelően teljesíteni.” szövegrész kerül. 
 

11. § 
 

A R. 19. § (2) bekezdés utolsó mondata a „megfizetni” szövegrész előtt 
kiegészül „a Koordináló szerv részére” szövegrésszel. 
 

12. § 
 

A R. 25. § (2) bekezdésében az „az” névelő az „általa” kifejezés mögül az 
elé kerül. 
 

13. § 
 

(1) A R. 32. § (1) bekezdése „a Koordináló szerv részére, a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott gyakorisággal és határidővel.” 
szövegrésszel egészül ki. 
 
(2) A R. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az ingatlanhasználó személyének változása esetén a közszolgáltatási 
díjat a vonatkozó jogszabályban meghatározott, adott negyedév utolsó 
napjáig a korábbi ingatlanhasználónak, míg a következő negyedévi díjat 
már az új ingatlanhasználónak kell megfizetni.”  

14. § 
 
(1) A R. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a vonatkozó jogszabályban 
meghatározott gyakorisággal és határidőben köteles megfizetni a 
Koordináló szerv által kiállított számla alapján.” 
 
(2) A R. 34. § (3) bekezdése hatályon kívül kerül. 
 

15. § 
 
(1) A R. 35. §-ának címe „Kedvezmények és szüneteltetés” címről 
„Szüneteltetés” címre módosul. 
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(2) A R. 35. § (4) bekezdése a „megfizetni” szövegrész előtt „a 
Koordináló szerv részére” szövegrésszel egészül ki.  
 
(3) A R. 35. § (6) bekezdés második mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató a 
szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést 
visszavonja, melyről tájékoztatja a Koordináló szervezet adatszolgáltatása 
keretében, aki a közszolgáltatási díjat pótlólagosan kiszámlázza.” 

 
Záró rendelkezések 

 
16. § 

 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. 
április 1-jétől kell alkalmazni.  

 
(Előterjesztés közterületek felújítási keretének felhasználásáról.) 
 

77/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
városi költségvetésben a közterületek felújítása (járda) pénzügyi keret 
terhére támogatja az előterjesztéshez mellékelten csatolt, körzetenkénti 
kimutatásban szereplő felújítási munkálatok elvégzését az 
előterjesztésben szereplő, 1, 2, 3, 5, 6, és 7, körzeteket érintő 
átcsoportosításokat követően. 
 
A közterületek felújítására (járda) beérkezett kivitelezői ajánlatok 
ismeretében felhatalmazza a polgármestert a költségek szükség szerinti 
átcsoportosítására és az esetleges műszaki tartalom csökkentésre. 
 
Utasítja a jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére 
felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 
Határidő:   - 
Felelős:    polgármester, 
                 jegyző  

 
(Javaslat talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

13/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) 
bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
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törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottságának 
véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közigazgatási 
területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Ktd.) 11. §-ában meghatározott kibocsátókra terjed ki. 
 

Adatszolgáltatási kötelezettség 
 

2. § 
 

(1) A víziközmű-szolgáltató a tárgyévet követő év március 15-ig köteles 
adatot szolgáltatni a kibocsátók körében történő tárgyévi változásokról. Az 
adatszolgáltatás a kibocsátók azonosításához szükséges adatokra, 
valamint a Ktd. 12. § (2) bekezdésében meghatározottakra terjed ki. 
 
(2) Az adóévet követő év március 15-ig az önkormányzati adóhatóság felé 
adatot szolgáltat – az adóalap csökkentő tételek ellenőrzése céljából – a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására 
feljogosított szervezet, a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben 
elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyiségéről és a szállítást megrendelők személyéről. 

 
Talajterhelési díj 

 
3. § 

 
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és 
önadózás keretében megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-éig. 

 
(2) A talajterhelés díjat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 11738084-
15372741-03920000. számú talajterhelési díj beszedési számla 
megnevezésű számlájára kell teljesíteni. 
 
(3) A mérési lehetőséggel nem rendelkező kibocsátók átalány alapján 
állapítják meg a kibocsátott vízmennyiséget. Az átalány alapját képező 
méréssel nem megállapítható vízfogyasztást minden esetben az alábbiak 
szerint kell megállapítani: ha a fogyasztásmérő rendellenesen vagy 
hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni, a hitelesítés ideje lejárt (a 
továbbiakban: hibás mérés), a mérőeszköz adatai a vízfogyasztás alapjául 
nem szolgálhatnak. Ebben az esetben a hibás méréssel érintett 
időszakban az elfogyasztott víz mennyiségét a hibás mérés időtartamának 
kezdetét megelőző 12 hónap összes fogyasztásából egy napra számított 
átlagfogyasztás és a hibás mérés időtartama alatt eltelt napok száma 
szorzataként kell meghatározni. A hibás mérés időtartama: 
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a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a 
meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő felszerelésének 
időpontjáig terjedő időtartam, 
b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a 
kibocsátó és a víziközmű-szolgáltató által közösen becsléssel 
megállapított időtartam, vagy 
c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó mérőleolvasástól a 
hibás mérés bejelentésének időpontjáig eltelt időszak, de legfeljebb 12 
hónap. 
 
(4) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj az önkormányzat 
környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és az kizárólag a Ktd. 21/B. 
§ (2) és (3) bekezdésében meghatározott célokra használható fel. 
 

Díjmentesség 
 

4. § 
 
(1) A talajterhelési díjra vonatkozóan mentességben részesülnek azon 
kibocsátók, akik a tárgyévben: 
a) önkormányzat vagy járási hivatal által folyósított rendszeres szociális 
ellátásban részesültek vagy 
b) munkaügyi szervek által folyósított ellátásban részesültek, illetve 
c) nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesültek, ha a 
háztartásban az egy főre eső jövedelem nem haladta meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át, egyedül élő esetén 120 %-át. 

 
(2) A mentesség igénybevétele iránti kérelmet az önkormányzati 
adóhatóságnál kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a 
díjmentesség igénybevételének jogcímét, illetve a jogcímet bizonyító 
dokumentumokat. 

 
Záró rendelkezések 

 
5. § 

 
(1) Jelen rendelet 2016. május 15-én lép hatályba, de szabályait 2016. 
január 1-től kell alkalmazni. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik a 
talajterhelési díjról szóló 28/2004. (XII.16.), a 29/2005. (X.27.) és a 
28/2012. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletek. 

 
(Előterjesztés közvetlen „nemzetközi” forrásokra alapozott pályázati lehetőségek 
testvér (partner)városi egyeztetéséről.) 
 

78/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi a közvetlen „nemzetközi” forrásokra alapozott pályázati lehetőségek 
testvér (partner)városi egyeztetéséről szóló tájékoztatót. 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vezetésével a testvér 
(partner)városok közötti stratégiai együttműködés és a „visegrádi” sör- és 
gasztrofesztivál Hajdúszoboszlón történő megrendezése tárgyában 
folytatódjon a további egyeztetés, pályázati előkészítés. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
az előterjesztésben foglaltak szerint Késmárk (Kezmarok), Lanskroun és 
Dzierzionow projektötleteit. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a projekt(ek) részletes 
tartalmáról a projektfejlesztési szakasz során adjon tájékoztatást a 
képviselő-testület részére, illetve terjessze elő a képviselő-testületi döntést 
igénylő kérdéseket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző  

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.) 
 

79/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

(Előterjesztés a polgármesteri hivatal alapító okiratának, szervezeti és működési 
szabályzatának módosítására.) 

 
80/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. 
számú mellékletben foglalt módosító okiratot jóváhagyja, és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a 2. számú 
melléklet szerinti tartalommal és formában adja ki.  
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal szervezeti és működési 
szabályzatát az Áht. 9. §–a alapján jóváhagyja. 
 
Felelős:  jegyző (az alapító okirat nyilvántartásba vételének 
kezdeményezése a MÁK-nál)   
Határidő:  testületi döntést követő 8 napon belül  
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(Előterjesztés vagyonhasznosítási szerződés elfogadásáról.) 
 

81/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal (Berettyóújfalu, Eötvös u. 1. 
4100) tervezett vagyonkezelési szerződés tervezetét további egyeztetésre 
utalja, mellyel megbízza a jegyzőt.    
 
Határidő: 2016. június 30.  
Felelős:    jegyző 
 

(Válasz interpellációra uszadékfogó rács elhelyezésével kapcsolatosan.) 
 
82/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
fogadja el Holoda Attila uszadékfogó rács elhelyezésével kapcsolatos 
interpellációjára adott választ. A választ kivizsgálásával megbízza az 
önkormányzat városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságát.  
 
Határidő: - 
Felelős: bizottsági elnök  

 
k.m.f. 

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

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2016. május 12. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


