
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
Iktatószám: 410-1/2018.  

 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. január 25-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.)  
 

1/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok 2018. évi üzleti terveiről: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Előadó: vezérigazgató, ügyvezető 
 
2. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
3. Előterjesztés településrendezési tervek módosításához érkezett 
kérelmekről. 
Előadó: városi főépítész 
 
4. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés Tour de Hongrie 2018-as versenyéhez történő 
kapcsolódás tárgyában. 
Előadó: aljegyző 
 
6. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Hermann O. u. 2. sz. alatt 
található ingatlanok eladásáról. 
Előadó: vezérigazgató 
 
7. Előterjesztés a 0333 hrsz-ú önkormányzati út átminősítéséről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
8. Előterjesztés Gábor Áron  u. 47. szám alatti ingatlan 
értékesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés a Gönczy Pál u. 13. szám alatti ingatlan 
térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételéről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
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10. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
12. Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészletek infrastrukturális 
fejlesztésének pályázati lehetőségről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés vagyoni hozzájárulás várható mértékéről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14. Előterjesztés Hőgyes utca – Kossuth utca csomópontban 
körforgalmi csomópont tervezéséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
15. Előterjesztés csapadékvíz elvezetés tervének felülvizsgálatával 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
16. Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
17. Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívásra 
beérkezett ajánlatokról. 
Előadó: polgármester 
 
18. Előterjesztés utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij 
utca). 
Előadó: jegyző 
 
19. Előterjesztés gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekről. 
Előadó: jegyző 
 
20. Előterjesztés ideiglenes műjégpálya nyitva tartásának 
meghosszabbításáról.  
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  
 
21. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 

 
A, Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2018. évi üzleti tervéről.  
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2/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2018. évi 
üzleti és beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató 

 
B, Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi 
üzleti tervéről. 
 

3/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2018. évi üzleti és 
beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató 

 
C, Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Kh. Nonprofit Zrt. 2018. évi üzleti 
tervéről. 
 

4/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti és 
beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   ügyvezető igazgató  

 
Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. 
 
Az 1/2018. (I. 25.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Előterjesztés településrendezési tervek módosításához érkezett 
kérelmekről. 
 

5/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
hozzájárulását adja, hogy  
a) a Mátyás Király sétány menti övezeti szabályozás kerüljön 
felülvizsgálatra a HAJDÚ PARK Kft. kérelmében megfogalmazott 
kérdéskörben, de a teljes tömbre elkészített szakmai javaslat a 
véleményezési eljárást megelőzően újból kerüljön előterjesztésre 
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b) a külterületi 0544/74 és 0544/98 hrsz. alatti területek azonos 
módon, mezőgazdasági üzemi területként legyenek szabályozva 
c) Széchenyi utca – Semmelweis utca tervezett összekötése kerüljön 
ki a szabályozási tervből 
d) a 0344 hrsz. alatti erdő terület - a kieső erdő visszapótlása mellett 
– mezőgazdasági üzemi terület legyen. 
 
A magánérdekből történő rendezési terv módosítása esetén az egyes 
területekre eső tervezési költségek a kezdeményezőt (beruházót) terhelik, így 
azokra településrendezési szerződés keretében kerülhet sor. A c) pontban 
szereplő módosítás költségét az önkormányzat vállalja magára.  
 
Határidő: 2018. november 30. 
Felelős:  jegyző, polgármester 

 
Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére. 
 

6/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az általános 
iskolák beiskolázási körzeteit áttekintette. A Képviselő-testület javasolja, hogy a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a Berettyóújfalui Tankerületi Központtal 
egyeztetve, a demográfiai változásokat figyelembe véve, a körzethatárokat 
szükség esetén módosítsa.  
 
Határidő:  2018. január 31. 
Felelős:    jegyző 

 
Előterjesztés Tour de Hongrie 2018-as versenyéhez történő kapcsolódás 
tárgyában. 
 

7/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
Hajdúszoboszló városa a Tour de Hongrie 2018-as versenyéhez csatlakozzon, 
és a körverseny egyik napjának befutó helyszíne legyen. A Képviselő-testület 
felhatalmazza a szükséges szerződés aláírására a polgármestert. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a verseny 
rendezéséhez 2 M Ft-ot biztosít a város 2018-as költségvetésében 
rendelkezésre álló tartalék terhére. 
 
Határidő:  haladéktalanul 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés a Hajdúszoboszló Hermann O. u. 2. sz. alatt található ingatlanok 
eladásáról.  
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8/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója hozzájárul, hogy 
a társaság a Hajdúszoboszló Hermann Ottó u. 2. sz. (hrsz 3266/1) alatti 
ingatlan Hermann Ottó – Böszörményi út közé eső részének értékesítéséről az 
ártárgyalásokat lefolytassa, az adásvételi szerződést előkészítse, és azt a 
képviselő-testület elé terjessze jóváhagyásra.   
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
Felelős:   polgármester, vezérigazgató  

 
Előterjesztés a 0333 hrsz-ú önkormányzati út átminősítéséről. 
 

9/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály HB-03/ÚÓ/1216-9/2017. számú 
határozata alapján a Hajdúszoboszló külterületén található 0333 hrsz-ú 
önkormányzati út megnevezésű ingatlant forgalomképes, közforgalom elől el 
nem zárt magánúttá minősíti. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló külterületén található 0333 hrsz-ú 5578 m2 
nagyságú magánút értékesítéséhez Katona Imre részére 473.000,-Ft összegű 
vételáron. Vevő a vételárat az adás-vételi szerződés aláírásával egyidejűleg 
fizeti meg eladó részére. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az 
adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú 
önkormányzati rendeletet az 1. számú melléklet szerint módosítja. 
 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős:    jegyző 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képoviselő-testületének  
2/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló  
10/2013. (IV.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 
bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e./ 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi 
Bizottságának egyetértésével – az alábbi rendeletet alkotja a Hajdúszoboszló 
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Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet 
módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 
A Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú 
rendelet (továbbiakban: Ör.) 1. számú melléklete helyében jelen rendelet 1. 
számú melléklete lép. 
 

2. § 
 
Az Ör. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.  
 

3. § 
 
Jelen rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba. 

 
Előterjesztés Gábor Áron  u. 47. szám alatti ingatlan értékesítésére. 
 

10/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 47. szám alatti 3050 
hrsz-ú 109 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
értékesítéséhez Makhoul Samir részére 3.500.000,-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. március 31. 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés a Gönczy Pál u. 13. szám alatti ingatlan térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba vételéről. 
 

11/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. §-ában foglaltak 
valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vagyonkezelésében) 
Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 13. szám alatti 2270/2 helyrajzi számon 
felvett, Ipartelep megnevezésű, 442 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
 
2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. 
és 8a.) pontjában / pontjaiban meghatározott gyermekjóléti 
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szolgáltatások és ellátásokkal kapcsolatos, valamint szociális 
szolgáltatások és ellátások, - amelyek keretében települési támogatás 
állapítható meg – érdekében kívánja tulajdonba venni és  szociális 
szolgáltatáson belül Támogató Szolgáltatás és Gyermekjóléti Központ 
kialakítása célra kívánja felhasználni. 
 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás 
érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges 
megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 
4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / 
helyi / Natura 2000) védettség alatt. 
 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 2270/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV 
Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 
 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Hajdúszoboszló, Gönczy P u. 13. utca 2270/2 hrsz-ú ingatlan ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
Határidő:  2018. december 31. 
Felelős:    jegyző 

 
Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosításáról. 
 
 

12/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 
2016. december 16-án Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a 
Berettyóújfalui Tankerület között létrejött vagyonkezelői szerződést az 
alábbiak szerint: 
 
„5. Az átvevő az 1. számú mellékletben meghatározott ingatlanokra 
vonatkozó (1/A számú mellékletben meghatározott arányban) vagyonkezelői 
jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, melyhez az Önkormányzat 
feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja. Felek megállapodnak, 
hogy a vagyonkezelői jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről, 
valamint annak esetleges módosításáról, törléséről az Átvevő köteles 
gondoskodni, az ezzel kapcsolatosan felmerülő mindennemű költséget az 
Átvevő köteles viselni.” 
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1/A melléklet 
 

Telephely Ingatlan címe Hrsz Telek 
na
gy
sá
ga 

Vagyonkezelési jog 
megosztása 

Tankerület Önkorm.-
HGS

ZI 

Gönczy Pál Sport és Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 

Gönczy Pál u. 6. 912 1942 294/1942 1648/1942 

Gönczy Pál Sport és Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 

Gönczy Pál u. 8. 913 2543 294/2543 2249/2543 

Gönczy Pál Sport és Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 

Kossuth u. 11. 6088 2780 1435/2780 1345/2780 

Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola 

Kölcsey u. 2-4. 2127 12290 11907/12290 383/12290 

Bárdos Lajos Általános Iskola Arany J. u. 2. 5745 11721 11330/11721 391/11721 

Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Hőforrás u. 143. 4707 10640 10425/10640 215/10640 

Hőgyes Endre Gimnázium és 
Szakgimnázium 

Rákóczi u. 58-
64. 

Rákóczi u. 44. 

6005/1 20043 15436/20043 4607/20043 

Szép Ernő Kollégium 
Közgazdasági Szakközépiskola 

Gönczy P. u. 15. 1555 17660 4077/17660 13583/17660 

Gönczy Pál Sport és Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 

Kálvin tér 3-5. 903  3954 1/1 - 

Gönczy Pál Sport és Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola 

Kálvin tér 1. 904 4423 1/1 - 

Zeneiskola Gönczy P. u. 1. 2286 2148 35/100 - 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vagyonkezelési 
szerződés módosításának aláírására. 
 
Határidő: 2018. március 31. 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére. 
 

13/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 0144 hrsz-ú csatorna igénybevételével 
Nagy Tibor (4200 Hajdúszoboszló, Radó u. 10.) a használatában lévő 
0147/17 hrsz-ú szántót öntözhesse. A tulajdonosi hozzájárulást 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az öntözés vízjogi engedélyéhez adta 
ki.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: 2018. február 15. 
Felelős:   jegyző 
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Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészletek infrastrukturális 
fejlesztésének pályázati lehetőségről. 
 

14/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett „A zártkerti besorolású 
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 
biztosító fejlesztések támogatása” megnevezésű, ZP-1-17 kódszámú pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázat projektelemeit az előterjesztésben foglaltak 
alapján az alábbi célterületek megjelölésével támogatja: 
 
- külterületen elhelyezkedő zártkertek, kiskertek megközelítést szolgáló 
kapcsolódó út, földút, valamint az útszakaszhoz kapcsolódó csapadékvíz 
elvezetését biztosító (nyílt, felszíni) csatornahálózat karbantartásához 
kapcsolódó fejlesztések (kivéve erőgép, eszközbeszerzés) 
- vadkerítés létesítés, vadgazdálkodási, vadvédelmi elemek építése; 
  
A pályázat előkészítésére és a megvalósításhoz szükséges önerőre bruttó 1,5 
Mft összeget különít el a 2018. évi városi költségvetés általános tartalék kerete 
terhére.  

 
Határidő: pályázati felhívás szerint 
Felelős:   polgármester,  jegyző 

 
Előterjesztés vagyoni hozzájárulás várható mértékéről. 
 

15/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Debreceni 
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2018. évi működési költségeihez 
lakosságszám arányban történő hozzájárulás összegét - 49,-Ft/év/állandó lakos 
egységárral számolva - 1.170.120,-Ft-ot a 2018. évi városi költségvetésében 
biztosítja, és vállalja annak a Tanács Számlájára történő átutalását legkésőbb 
április 30-ig. 
 
A 2018. évi városi költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg 
megemeléséhez szükséges 670.120,-ft összeget az általános tartalékkeret 
terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2018.04.30. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 

Előterjesztés Hőgyes utca – Kossuth utca csomópontban körforgalmi 
csomópont tervezéséről. 
 

16/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
2018. évi városi költségvetés tartalékkerete terhére 1,5 millió Ft keretösszeg 
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elkülönítését a Kossuth utca – Hőgyes utca csomópontban körforgalmi 
csomópont tervezéséhez, közműegyeztetéséhez és engedélyeztetéséhez. 
 
Az elkészült terv és jogerős építési engedély birtokában a Képviselő-testület a 
későbbiekben dönt a megvalósításról. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
Előterjesztés csapadékvíz elvezetés tervének felülvizsgálatával kapcsolatosan. 
 

17/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
2018. évi városi költségvetés tartalékkerete terhére 1,5 millió Ft keretösszeg 
biztosítását a Dózsa György út Bajcsy-Zsilinszky utca – Olajmalom utca közötti 
szakaszán, a páros oldalban meglévő nyíltárkos vízelvezető rendszer zárt 
rendszerrel történő kiváltásának tervfelülvizsgálatához valamint a kapcsolódó 
útépítési terv felülvizsgálatához és engedélyeztetéséhez. 
 
Az elkészült tervek és jogerős létesítési/építési engedély birtokában a 
Képviselő-testület a későbbiekben dönt a megvalósításról. 
 
Határidő: 2018. július 1. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban. 
 

18/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Sarkcsillag Invest Kft. /4200 Hajdúszoboszló, 
Kossuth u. 71./ új megállóhelyet építsen ki a Városnéző Nosztalgiavonat 
számára a Szent Erzsébet utcán a Gábor Áron utca és Bródy Sándor utcák 
közötti szakaszán, valamint ahhoz, hogy a megállóhely mellé 1 db parkolót és 
hozzá kapcsolódó elektromos villámtöltőt építsen ki.  
 
A Képviselő-testület a megállóhely kialakításának valamint a parkoló és hozzá 
kapcsolódó elektromos villámtöltő kiépítésének és üzemeltetésének mikéntjéről 
a rendelkezésre álló tervek, illetve az üzemeltetésre vonatkozó együttműködés 
feltételeinek ismeretében a későbbiekben dönt. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívásra beérkezett 
ajánlatokról. 
 
 

19/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező, 2497/2 hrsz-ú ingatlana lehatárolt területére, valamint a 2496/2 hrsz-ú 
ingatlanra és 2496/3 hrsz-ú ingatlan lehatárolt területére vonatkozóan ismételt 
pályázati felhívást tesz közé gasztro-tér kialakítására vonatkozóan a 214/2017 
(XI.23.) Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban 
foglaltaktól eltérően 6 év időtartamra, 2018.05.01-2023.12.31. között. 
 
Határidő: ajánlatok értékelése 2018. februári testületi ülés 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
20/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát 
képező, 2497/2 hrsz-ú ingatlana lehatárolt területén, valamint a 2496/4 hrsz-ú 
ingatlanon és a 2496/3 hrsz-ú ingatlan lehatárolt területén tervezett 
szórakoztató és mutatványos tér kialakítása céljából támogatja Nádházi Lajos 
egyéni vállalkozó 6 év időtartamra adott ajánlatát, 2018.05.01. - 2023.12.31. 
időszakra vonatkozóan. 
 
A Képviselő-testület támogatja, hogy az önkormányzat 3 év után indoklás 
nélkül élhessen felmondási jogával. Ha az önkormányzat 3. év után 
felmondja a szerződést vállalkozó 7,5 Mft, ha a 4. év után mondja fel 5 
Mft, míg ha az 5. év után mondja fel a szerződést 2,5 Mft visszatérítésére 
tarthat igényt.  
 
Amennyiben vállalkozó mondja fel a szerződést, úgy visszatérítésre nem 
tarthat igényt az önkormányzattól. A rendes felmondás mind az 
önkormányzat mind pedig a bérlő részéről csak aktuális év augusztus 31. 
napját követően lehetséges. 
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a mindenkori bérleti díj összegét 
vállalkozó legkésőbb aktuális év március 31-ig  fizesse meg az 
önkormányzat részére.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hasznosításra vonatkozó 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: szerződés megkötésére 2018.04.30.  
Felelős:   polgármester, jegyző 

 
Előterjesztés utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij utca). 

 
21/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gorkij utca 
nevének megváltoztatását nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
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Előterjesztés gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekről. 
 

22/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gazdátlan 
galambokkal kapcsolatos intézkedésekről tett előterjesztésben foglalt 
tájékoztatást tudomásul veszi. 
Felkéri a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalt, hogy folytasson le 
pályázati eljárást a gazdátlan galambokkal kapcsolatos probléma 
megoldására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
Előterjesztés ideiglenes műjégpálya nyitva tartásának meghosszabbításáról.  
 

23/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ideiglenes 
műjégpálya 2018. február 28-ig történő nyitva tartásával egyetért. 
A működtetésre elkülönít 3 millió Ft-ot, melynek forrása a költségvetés tartalék 
kerete.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, Nonprofit Zrt. vezérigazgatója  

 
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 

24/2018. (I. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről január hónapban adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

K.m.f. 
 

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

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2018. május 2. 
 
 
Molnár Viktória leíró 


