
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 14583-1/2016. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. 
július 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 
105/2016. (VII. 07.) Képviselő-testületi határozat 

 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Strandfürdő fejlesztési programjának tervéről. 
Előadó: vezérigazgató 
 
2. Előterjesztés a járási hivatali és az üzemeltetési megállapodás 
módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
3. Előterjesztés építési tilalmak elrendeléséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról. 
Előadó: jegyző 
 
4. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. 
Előadó: főépítész 
 
5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 
Érdekképviseleti Fórumáról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás 
jóváhagyására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
7. Előterjesztés Gábor Áron utcai ingatlan megvásárlására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
8. Előterjesztés DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelméről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés Hőforrás utcai területek értékesítéséről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
10. Előterjesztés a 2016. évi helyi közösségi közlekedés 
támogatásának igényléséről. 
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Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés autóbusz menetrend módosításával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Hajdúszoboszlón” című pályázattal kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok részére kiírt pályázattal kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14. Előterjesztés református templom felújításának támogatására. 
Előadó: polgármester 
 
15. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2017. évi mértékével 
kapcsolatosan. 
Előadó: polgármester 
 
16. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
17. Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programban való részvételről. 
Előadó: igazgatási irodavezető  
 
18. Válasz utcanevek helyesírásával kapcsolatban. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
19. Válasz interpellációra fa üregébe költözött vadméhekkel 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
20. Válasz interpellációra kosárlabda pályánál történt fakivágásokkal 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
21. Válasz interpellációra jelfák, elektromos kapcsolószekrény 
felújításával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
22. Válasz kérdésre Szilfákalja – Jókai sori mentőbejárat úttorkolat 
forgalmi rendjével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 



3 

 

1. Előterjesztés Sáriné Kovács Éva önkormányzati bérlakás bérleti 
jogviszonyának hosszabbítása ügyében benyújtott fellebbezésre. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
2. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására. 
Előadó: polgármester 
 
(Előterjesztés a Strandfürdő fejlesztési programjának tervéről.) 
 

106/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megtárgyalta a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és 
Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság által 
előterjesztett Strandfürdő fejlesztés tervezési koncepcióját és a 
konkrét létesítési terveket. Felhatalmazza a menedzsmentet az un. 
engedélyes és kiviteli tervek – kiegészítésekkel történő – 
elkészíttetésére.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   vezérigazgató  

 
(Előterjesztés a járási hivatali és az üzemeltetési megállapodás 
módosítására.) 
 

107/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
járási hivatali és üzemeltetési megállapodás előterjesztés szerinti 
bekövetkezett változások érvényesítésével történő módosítását 
elfogadja. Egyetért a járási hivatalok feladatkörét bővítő további 
kormányzati intézkedések irodaigényének előterjesztésben írt módon 
történő ideiglenes (C., épület földszintjén, egy irodában), illetve 
tartósabb biztosításával (B., épület II. emeletén). Felhatalmazza a 
polgármestert az önkormányzati-hivatali irodaszükségletet is 
biztosító megállapodás-módosítás aláírására. 
 
Határidő: 2016. december 31.  
Felelős:   jegyző  

 
(Előterjesztés építési tilalmak elrendeléséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2016. (VII. 07.) önkormányzati rendelete 

építési tilalmak elrendeléséről 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 20. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában, valamint a 
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telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről szóló 24/2009. (IX. 30.) 
NFGM rendelet 1. § (1) bekezdésében és (2) bekezdésének a) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 
 

(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Helyi Építési Szabályzatában meghatározott 
területeken, a településrendezési feladatok megvalósítása 
érdekében, a rendezési terv által meghatározott célok 
megvalósításáig, de a rendezési terv jóváhagyásától számított 
legfeljebb 7 évre építési tilalmat rendel el. 
 
(2) Az építési tilalom elrendelése a következő helyrajzi számú 
ingatlanokat érinti: 
 
a) Debreceni út városba bevezető szakaszának északi oldalán 
elhelyezkedő 3534/1, 3534/2, 3534/3 hrsz-ú ingatlanok közcélból, 
burkolt-, fásított közterület bővítése céljából. 
 
b) A Szent Erzsébet utca északi oldalán elhelyezkedő 2496/2, 
2496/3, 2496/4, 2496/5 hrsz-ú ingatlanok közösségi célú 
rendezvénycsarnok létesítése céljából. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
(Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről.) 
 

108/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tulajdonosok kérelmére, az elkészített és benyújtott vázrajz alapján  
 
a 10233 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 2045 m2 területű ingatlant 7801 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10232 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület és 
gazdasági épület 1142 m2 területű ingatlant 7802 hrsz alatti kivett, 
gazdasági épület, udvar területként, 
a 10230 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 499 m2 területű ingatlant 7803 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10231 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 583 m2 területű ingatlant 7804 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
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a 10227 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 1139 m2 területű ingatlant 7805 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10226 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 903 m2 területű ingatlant 7806 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10229 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület és 
gazdasági épület 1101 m2 területű ingatlant 7807 hrsz alatti kivett, 
gazdasági épület, udvar területként, 
a 10225/1 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 1154m2 területű ingatlant 7808 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10225/2 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 967 m2 területű ingatlant 7809 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10222 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 1277m2 területű ingatlant 7810 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10223 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület 
művelési ág alatti, 588m2 területű ingatlant 7811 hrsz alatti kivett, 
beépítetlen területként, 
a 10221/1 hrsz alatti kivett, zártkerti művelési alól kivett terület és 
gazdasági épület 2035 m2 területű ingatlant 7812 hrsz alatti kivett, 
gazdasági épület, udvar területként belterületbe vonja, és egyben 
felkéri az illetékes körzeti földhivatalt a változások átvezetésére. 

 
Határidő: 2016. július 31. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 
Érdekképviseleti Fórumáról.) 

 
109/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde Érdekképviseleti 
Fórumának működési szabályait az előterjesztés 1. számú 
mellékletének megfelelően elfogadja.  
 
Határidő: 2016. július 8. 
Felelős:    intézményvezető/irodavezető-helyettes 
 

 
(Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás 
jóváhagyására.) 

 
110/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja  
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a.)  Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár feladatok és felelősségvállalás 
részletes szabályait tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 
b.)  Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Hajdúszoboszlói Városi 
Televízió feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait 
tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 
c.)  Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Gyermeksziget Bölcsőde 
feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodását 
d.)  Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Bocskai István Múzeum 
feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodását. 

 
Határidő: 2016. július 07. illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, intézményvezetők 

 
(Előterjesztés Gábor Áron utcai ingatlan megvásárlására.) 
 

111/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, /az 
előterjesztő eltérő javaslata ellenére/ hozzájárulását adja, hogy a 
Hajdúszoboszló, Gábor Áron utcán található 3085 hrsz-ú ingatlan 
értékesítésre kerüljön Makhoul Sára (4032, Debrecen, Böszörményi 
út 112.) részére, a 3082 hrsz-ú ingatlant érintő 3 m2 nagyságú terület 
értékarányos beszámításával egyidejűleg.  

 
Ezen túlmenően vevő költsége a telekalakítási vázrajz elkészíttetése 
és engedélyeztetése, valamint a földhivatali ügyintézés. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakításhoz 
szükséges okiratok, valamint az adás-vételi szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelméről.) 
 

112/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
előzetes hozzájárulását adja, az előterjesztésben tisztázott 
feltételekkel és a szükséges engedélyek beszerzését követően, a 
Csanády téren (1593 hrsz.) található víztoronyra történő 
bázisállomás kiépítéséhez a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 
részére.  
Az engedélyezési eljáráshoz szükséges egyeztetéseket a 
kérelmezőnek kell lefolytatnia. 
Bérleti szerződés lejárata: 2021. december 31. 
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Bérleti díj összege: 2.000.000,-Ft/év+áfa melyet bérbeadó a bérleti 
szerződés aláírását követő éven túl, minden év január 1-én, jogosult 
a fogyasztói árindex alapján megemelni. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Hőforrás utcai területek értékesítéséről) 
 

113/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Hőforrás utcai 3811/8 hrsz-ú, 3811/9 hrsz-ú, 
valamint a 3811/31 hrsz-ú ingatlant felveszi az „Árverésen 
értékesítendő ingatlanok” listájára, valamint értékesítésre meghirdeti 
összesen 33.320,-Ft/m2 kikiáltási áron.  
Eladó az ingatlanra 4 éves beépítési kötelezettséget ír elő, melynek 
biztosítására ezen időtartamra visszavásárlási jogot köt ki. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a 2016. évi helyi közösségi közlekedés 
támogatásának igényléséről.) 
 

114/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án 
létrejött Közszolgáltatási szerződés keretében, pályázati eljárás 
lefolytatásával bízta meg a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot, - melynek jogutódja az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - a Hajdúszoboszló város 
közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti 
helyi személyszállítás kizárólagos joggal történő ellátására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi 
közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és 
eszközfenntartási ráfordításaihoz) valamint fejlesztéséhez 2015. 
évre összesen nettó 15.769.773,-Ft összegű saját forrásból 
származó vissza nem térítendő önkormányzati támogatást 
nyújtott. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilatkozza, hogy 2016. évben január 1-től december 31-ig 
Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi 
személyszállítást folyamatosan fenntartja. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:   polgármester, 
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               jegyző 
 

(Előterjesztés autóbusz menetrend módosításával kapcsolatosan.) 
 
115/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az előterjesztés szerinti un. téli menetrend 2016. 
szeptember 1-jétől történő bevezetését, a Közszolgáltatási 
szerződés erre irányuló módosítását. 
 
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. évi ellátásához 
további 7.930.182,-Ft összegű forrást biztosít a 2016. évi városi 
költségvetés általános tartalékkeret terhére. 
 
Határidő:  2016. szeptember 1. 
Felelős:   polgármester, 
                jegyző, 
                ÉMKK Zrt.  
 

(Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” 
című pályázattal kapcsolatosan.) 

 
116/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
60/2016. (IV.14.) számú határozatát a benyújtandó pályázatok 
száma és tartalma tekintetében az alábbiak szerint módosítja: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Területi Operatív Program keretében megjelent, „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” megnevezésű, TOP-3.1.1-15 
kódszámú pályázati felhívásra támogatja „Fenntartható 
közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” címmel 1 db pályázat 
benyújtását és a kapcsolódó műszaki tartalmat az alábbiak szerint: 
 
1.) Hajdúszoboszló – Ebes településeket összekötő kerékpárút 
hálózat kiépítése, területszerzéssel és napelemes rendszerű 
közvilágítás fejlesztéssel. 
 
2.) Dózsa György út - Puskin utca – Hősök tere – Rákóczi utca 
jelzőlámpás csomópont átépítése a kerékpáros átvezetés szabvány 
szerinti kialakításával, egyesített gyalog és kerékpárút kiépítésével 
egészen a Bajcsy Zsilinszky utcáig, jelzőlámpa és közvilágítás 
átépítéssel, távközlési kábel kiváltással, és védelembe helyezéssel. 
 
3.) Ady Endre utca összekötés és a Hősök terén meglévő 
kerékpárutak hálózattá fejlesztése, gyalog és kerékpárút építéssel, 
kijelöléssel, távközlési kábel védelembe helyezéssel és közvilágítás 
kiépítéssel. 
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Képviselő testület a pályázatot 457.913.475,- Ft összköltséggel, 
427.913.475,-Ft összes elszámolható költséggel, 427.913.475,- Ft 
támogatási összeggel, és legfeljebb 30 Mft saját forrás biztosításával 
támogatja megvalósítani. 
 
Az önkormányzati saját forrás fedezetét a 2016. évi városi 
költségvetésben az alábbiak szerint biztosítja: 
 
- 20 MFt összeget a 13. sz. melléklet (beruházások) 15/ÖK 
(közlekedésfejlesztési pályázatok), és 
- 10 Mft keretösszeget az 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok, 
pályázati tartalékok kerete terhére. 

 
Határidő: pályázat ütemezése szerint 
Felelős:  polgármester, 
               jegyző 

 
(Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok részére kiírt pályázattal kapcsolatosan.) 

 
117/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
95/2016. (06.09.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi, helyette az 
alábbi határozatot hozza: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja pályázat benyújtását az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok számára kiírt fejlesztési támogatás 
elnyerése érdekében.  
 
A lakosság szám alapján megpályázható legfeljebb 200 M Ft 
összegű támogatási forrásból útburkolat felújítási munkálatokat 
támogat elvégezni - szükség szerinti csapadékvíz elvezetéssel – az 
alábbi helyszíneken: 
 
- Luther utca útburkolat felújítás csapadékvíz elvezetéssel együtt; 
- Major utca „belső kör” lakótelepi út (Kölcsey utca 1-7.sz és a Major 
utca 2-24. sz. között) parkolóval együtt; 
- Keleti utca (Árpád és Kossuth utca közötti szakaszon) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a megvalósítást az alábbi 
költségekkel tervezi: 
 
- Luther utca  és leállósáv                                         129.678.656,-Ft 
- Major utca 2-24. sz. és  
Kölcsey utca 1-7.sz. lakótelepi út és parkoló         83.006.094,-Ft 
- Keleti utca (Árpád és Kossuth u. között)               26.554.415,-Ft 
Kivitelezési tervezett költségek:                            239.239.165,-Ft 



10 

 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozik, hogy: 
- amennyiben a tervezői költségbecslés alapján a beruházási 
összköltség meghaladja az önkormányzatot megillető támogatás 
összegét, akkor a támogatást meghaladó költségeket az 
önkormányzat saját forrásból biztosítja; 
- a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes 
körűek, valósak és hitelesek; 
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, 
amely a pályázat céljainak megvalósítását meghiúsíthatja; 
- az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor köztartozása (adó-, 
járulék-, illeték- vagy vámtartozása) nincs; 
- a pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy 
létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat 
tárgyával megegyező célra támogatásban nem részesült; 
- megfelel az Áht. 50.§ (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott 
követelményeknek. 
 
A pályázathoz szükséges saját forrást a 2016. évi városi 
költségvetésben az alábbiak szerint biztosítja: 
 
11.304.056,-Ft összeget a 13. sz. melléklet (beruházások) 7/ÖK sor 
terhére, míg  
27.935.109,-Ft összeget az 1.sz. melléklet „tartalékok, pályázati 
céltartalék” keret terhére.   
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati 
dokumentáció és a szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a pályázat határidőben történő 
benyújtására. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. és 2016. szeptember 01. 
Felelős: polgármester,  
              jegyző 

 
(Előterjesztés református templom felújításának támogatására.) 
 

118/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Református Egyházközségnek – kérelmére – a 
műemlék templom felújításához anyagi támogatásként biztosítja a 
2016. évi önkormányzati költségvetés 12. sz. mellékletében „Norvég 
Alapból templomfelújítás önerő” címen előirányzott 3.000.000.-Ft-ot, 
elszámolási kötelezettséggel. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:   jegyző 
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(Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2017. évi mértékével 
kapcsolatosan.) 
 

119/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
idegenforgalmi adó mértékének vonatkozásában - a jelenlegi 
jogszabályok, támogatási környezet ismeretében - a 2017. évi 
idegenforgalmi adó mértékét 500,-Ft/fő/vendégéjszaka mértékben 
kívánja előzetesen megállapítani. 
 
A polgármesteren keresztül utasítja a jegyzőt, hogy a jogszabályban 
meghatározott időben terjessze elő a szükséges jogszabály-
módosítást. 
 
Határidő: 2016. december 2. 
Felelős: jegyző 

 
(Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.) 

 
120/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 

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

 
(Előterjesztés a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programban való részvételről.) 
 

121/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az Önkormányzat a Nemzeti Szabadidős – 
Egészség Sportpark Program keretén belül 4 db kültéri sportpark 
kialakítására adjon be kérelmet az alábbiak szerint: 
 
- Galgócz sor – Médy István utca közötti 6973/89 hrsz-ú területre egy 
db D típusú, 
- Rákóczi utcai játszótér melletti 4722/3 hrsz-ú területre egy db B 
típusú, 
- Semmelweis utca végén lévő 178 hrsz-ú területre egy db B típusú, 
- Haladás utca végén lévő 3927/170 hrsz-ú területre egy db B típusú. 
 
Határidő: 2016. augusztus 15. 
Felelős: jegyző 
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(Válasz utcanevek helyesírásával kapcsolatban.) 
 

122/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Jónás Kálmán kosárlabda pályánál történt fakivágásokkal 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
 

(Válasz interpellációra fa üregébe költözött vadméhekkel 
kapcsolatosan.) 
 

123/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Majoros Petronella jelfák, elektromos kapcsolószekrény 
felújításával kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 
 

(Kérdések) 
 
124/2016. (VII. 07.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Jónás Kálmán rendezvényekkel kapcsolatos kérdésére 
adott választ.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
K.m.f. 

 
Dr. Sóvágó László sk.                    Dr. Vincze Ferenc sk. 

polgármester               jegyző 
 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2016. augusztus 2. 

 
 

Dr. Korpos Szabolcs leíró 


