
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 17254-1/2015. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 10-
én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének elfogadása.) 
 

141/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti 
tervének módosítására. 
Előadó: vezérigazgató 
 
2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata stratégiai 
ellenőrzési tervének elfogadására. 
Előadó: jegyző 
 
3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetői megbízásra kiírt pályázat elbírálására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
4. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum működési engedélyének 
módosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
6. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati költségvetés első 7 
hónapos végrehajtásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
7. Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 
meghatározásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő 
 
8. Előterjesztés ingatlanok megvásárlásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő 
 
9. Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt. kérelméről. 
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő 
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10. Előterjesztés a Debrecen - Malmö közvetlen repülőjárat 
marketing-támogatására 
Előadó: polgármester 
 
11. Előterjesztés egyházak hitéleti támogatására. 
Előadó: polgármester 

 
12. Előterjesztés testvérvárosi programhoz pályázat benyújtására. 
Előadó: jegyző 
 
13. Előterjesztés pályázati együttműködési megállapodás aláírására. 
Előadó: jegyző 
 
14. Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló önkormányzati 
rendelet újraalkotására. 
Előadó: jegyző 
 
15. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
16. Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről a 
Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzattal. 
Előadó: jegyző 
 
17. Előterjesztés radiológiai monitor beszerzése tárgyában. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
18. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
19. Előterjesztés pályázatra a rendkívüli szociális támogatás 
igényléséhez. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
20. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötésével 
kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
21. Előterjesztés a városi köztemetőben található védett sírokkal 
kapcsolatosan és síremlék védetté nyilvánítására érkezett kérelemről. 
Előadó: főmérnök 
 
22. Előterjesztés tervezési munkákra pénzügyi keret biztosításáról. 
Előadó: főmérnök 
 
23. Előterjesztés 2015. évi fásításról. 
Előadó: főmérnök 
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24. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
Előadó: polgármester 
 
25. Előterjesztés az „Önkormányzatok és társulásaik európai uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására” 
pályázati lehetőségével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök  
 
26. Előterjesztés a 2015. évi belterületi szúnyoggyérítéssel 
kapcsolatosan. 
Előadó: polgármester  
 
27. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
 
28. Tájékoztató a legutóbbi ülésünk óta történt fontosabb 
eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
29. Válasz a Szilfákalja páratlan oldal virágosítással kapcsolatos 
kérdésre. 
Előadó: főmérnök 
 
30. Válasz a Hőforrás utca 1. sz. előtti közvilágítási lámpakar 
állapotával kapcsolatos interpellációra. 
Előadó: főmérnök 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés temetési támogatás ügyében benyújtott fellebbezés 
elbírálására 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
(Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervének 
módosítására.) 

 
 142/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hungarospa Zrt. 2015. évi üzleti és beruházási 
tervének előterjesztés szerinti módosítását.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: vezérigazgató  
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(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata stratégiai ellenőrzési 
tervének elfogadására.) 

 
 143/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belső ellenőrzésének 
stratégiai ellenőrzési tervét elfogadja. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői 
megbízásra kiírt pályázat elbírálására.) 

 
144/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízására 
pályázó jelöltek egyikét sem támogatja, ezért a pályázat 
eredménytelen lett.  
 
Határidő:   - 
Felelős:- 
 
145/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy az eredménytelen pályázat miatt a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió Szervezeti és Működési 
Szabályzata alapján működik tovább ideiglenesen. Egyben 
javasolja a polgármesternek, hogy az intézményvezető-helyettes-
főszerkesztői beosztás ellátásával 2015. október 1-től Buzási 
Lászlót bízza meg. 
 
Határidő:   2015. szeptember 30.  
Felelős:polgármester 

 
(Előterjesztés a Bocskai István Múzeum működési engedélyének 
módosítására.) 

 
 146/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szoboszlói Galéria és a Hajdúszoboszlói 
Népművészeti Kiállítóhely működési engedélyének visszavonását 
kezdeményezi, felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
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testülete jóváhagyja az 1. számú mellékletben kiadott 
vagyonkezelési szerződést. 
 
Határidő: 2015. szeptember 10, illetve folyamatos 
Felelős: jegyző, intézményvezető 

 
(Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
23/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetéséről szóló 
6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. 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 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. 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 Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, 
Szociális Bizottsága egyetértésével – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A 2015. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) 
bekezdése az alábbira változik: 
 
„A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés főösszegét 
6.398.619 E Ft-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
4.739.604 E Ft működési célú bevétellel, 
4.665.535 E Ft működési célú kiadással és 
74.069 E Ft működési egyenleggel, valamint 
 
809.015 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
1.733.084 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
-  924.069 E Ft felhalmozási egyenleggel, 
fogadja el.” 
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2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2015. január 1-től a 2015. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 

 
(Beszámoló a 2015. évi önkormányzati költségvetés első 7 hónapos 
végrehajtásáról.) 

 
 147/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi költségvetés első 7 hónap teljesülésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi 
költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az év további részében is 
a takarékos gazdálkodás elveinek figyelembevételével járjanak el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, 

jegyző 
 
(Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 
meghatározásáról.) 

 
 148/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézmények tekintetében 2016. évre az alábbi 
nyersanyagnormákat és térítési díjakat állapítja meg.  

 

Intézmény 

2016. évi 

nyersanyagnorma 

(Ft) 

ÁFA 27% 

(Ft) 

2016. évi térítési díj 

(Ft) 

Bölcsőde 355 96 451 

Óvodák 389 105 494 

Ált. Iskola 

7-10 év 

10-14 év 

 

381 

404 
103 

109 

 

484 

513 
Kollégium   

Középiskola 

Szociális étkezés 

665 

321 
180 

- 

845 

500- 
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Vásárolt közszolgáltatás 

-ÉltesMátyás  Ált. Iskola 
 

-Speciális étkezés  

óvoda: ebéd, uzsonna 
 

-Speciális étkezés 

 iskola: ebéd, uzsonna 
 

-Speciális étkezés 

középiskola ebéd 

 

 

520 
 

 

616 
 

 

880 
 

 

686 

 

 

140 
 

 

166 
 

 

238 
 

 

185 

 

 

660 

 
 

782 

 
 

1.118 
 

 

871 

 
Határidő:  2016. január 1-jétől 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés ingatlanok megvásárlásáról.) 

 
 149/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a 3926hrsz-ú ingatlan megvételére történő 
vételi ajánlat benyújtásához a TigázZrt. részére bruttó 
11.000.000,-Ft összegben. 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Debreceni útfélen található 
3339 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat kerüljön benyújtásra bruttó 
2.000.000,-Ft összegben.  
 
Határidő: 2015. szeptember 11. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt. kérelméről.) 

 
 150/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, a Hrsz:1593 - Csanády téren üzemelő víztorony 
tetejére történő 1 db 0,25 m-es (250x360x290mm, 3,5 kg) antenna 
felszereléshez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok aláírására. 
 
Határidő: 2015. október 1. 
Felelős:   jegyző 
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(Előterjesztés a Debrecen - Malmö közvetlen repülőjárat marketing-
támogatására.) 

 
 151/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata bruttó 2 M Ft-tal hozzájárul 
a Debrecen – Malmö járat marketingköltségeihez a 2015. évi 
tartalékkeret terhére. Az összeg kizárólag erre a célra használható 
fel, mely a TDM Kft. számlájára kerül, és meghiúsulás esetén 
visszakerül az Önkormányzat számlájára. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés egyházak hitéleti támogatására.) 

 
 152/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hitélet segítésére a helyi egyházaknak az alábbi támogatást 
nyújtja: 
- református   400.000.-Ft 
- római katolikus 300.000.-Ft 
- görög katolikus 300.000.-Ft, a 2015. évi költségvetés 
tartalékából. 
 
Határidő: kiutalásra: 2015. szeptember 15., felhasználása: 2015. 
december 31. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés testvérvárosi programhoz pályázat benyújtására.) 

 
 153/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi testvérvárosi pályázat benyújtását a romániai 
Dicsőszentmártonnal 2016-ban következő 25. éves 
együttműködés méltó megünnepléséhez, 7500 euro támogatás 
megszerzésére. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős:   jegyző 
 

(Előterjesztés pályázati együttműködési megállapodás aláírására.) 
 

 154/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal a projekt előkészítéssel és 
megvalósítással összefüggő feladatok ellátására szolgáló 
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együttműködési megállapodást az előterjesztés és mellékletei 
szerint megköti és felhatalmazza a polgármestert aláírására. 
 
Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős:   jegyző 

 
(Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 
juttatásairól és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására.) 
 

 155/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 
juttatásairól és költségtérítéséről szóló előterjesztésben szereplő 
egyik alternatívát sem fogadta el, ezért rendeletet nem alkotott.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

24/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályáról szóló 19/2014. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, 
Szociális, Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 
22. § (3) bekezdése kiegészül a következő mondattal: 
 
„Az önkormányzati képviselő személyes érintettségére vonatkozó 
bejelentési kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatos 
jogkövetkezmény: a képviselő tiszteletdíjának csökkentése 
esetenként 3.000.- Ft-tal. 
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(2) Az SZMSZ 13. §-a kiegészül a következő (6) bekezdéssel: 
 
„(4) A képviselő-testület határozatképtelensége vagy 
határozathozatal hiánya esetén, illetve két ülés közötti időszakban 
a polgármester minősített többséget nem igénylő, 
halaszthatatlanul sürgős, közvetlen anyagi kihatással nem járó 
ügyekben hozhat döntést.” 
 
(3) Az SZMSZ 27. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel: 
 
„(3) A kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő 
tiszteletdíjának, juttatásainak megvonásáról a képviselő-testület 
zárt ülésen, minősített többséget igénylő szavazással dönt.” 
 

2. § 
 
Az SZMSZ kiegészül a következő 26/A. §-szal: 
 

„26/A. § 
 
(1) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bekezdésének eb) pontja alapján 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek a többségi önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok (vezér)igazgatói, igazgatósági, 
felügyelő bizottsági tagjai, illetőleg az önkormányzat 
bizottságainak nem képviselő-testületi tagjai. 
 
(2) A vagyonnyilatkozatok átadására, nyilvántartására, a 
vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére 
valamint a vagyongyarapodási vizsgálatra vonatkozó részletes 
szabályokat külön szabályzat tartalmazza.” 
 

3. § 
 
(1) Az SZMSZ 28. §-a hatályát veszti. 
 
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
(Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről a 
Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzattal.) 

 
 156/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
az előterjesztés melléklete szerint - támogatja az együttműködési 
megállapodás megkötését a Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
 
Határidő: 2015. szeptember 15. 
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Felelős: polgármester 
 

(Előterjesztés radiológiai monitor beszerzése tárgyában.) 
 
 157/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Járóbeteg - Ellátó Centrum részére a 2015. évi költségvetésben 
szereplő tartalékok, pályázati céltartalék sor terhére - radiológiai 
monitor és grafikai kártya beszerzése céljából - maximum bruttó 
1.549.400,-Ft-ot biztosít, amennyiben a monitorgyártó társaság 
szakvéleménye alapján a jelenleg használt radiológiai monitor 
használhatatlan. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: jegyző, igazgató-főorvos 

 
(Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra.) 

 
 158/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2016. évi fordulójához való csatlakozást támogatja. Felhatalmazza 
a polgármestert a pályázati rendszerhez való csatlakozási 
nyilatkozat és az ezzel összefüggő dokumentumok aláírásával.  

 
Határidő: folyamatos, 2016. január 31. 
Felelős: jegyző, irodavezető-helyettes 

 
(Előterjesztés pályázatra a rendkívüli szociális támogatás igényléséhez.) 

 
 159/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által 
meghirdetett, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont 
szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatása keretében 4.5millió Ft rendkívüli 
szociális támogatásra pályázat benyújtását támogatja.  
 
Határidő: 2015. augusztus 15., folyamatos 
Felelős:    jegyző/irodavezető-helyettes 

 
 
 
 
 
 



12 

 

(Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan.) 
 
 160/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/c. § alapján a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, 
szállítására és ártalmatlanításra történő átadására vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység ellátásra vonatkozóan a Loós és 
Társa Kft. (4031 Debrecen, Csillagvirág u. 10. képviseli: Loós Imre 
ügyvezető), mint nyertes ajánlattevővel köt közszolgáltatási 
szerződést 2015.10.01. – 2018.12.31. közötti időtartamban.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  szerződéskötésre 2015. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) 
bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

I. Fejezet 
Bevezető rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres gyűjtésére és elszállítására, 
valamint ártalmatlanításra és kezelésre történő átadására helyi közszolgáltatást 
szervez és ezen tevékenységek folyamatos és teljes körű ellátásáról helyi 
közszolgáltatás útján gondoskodik. 

 

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi 
közszolgáltatás Hajdúszoboszló város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok 
tulajdonosaira terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék 
elszállítása ás ártalommentes elhelyezése nem kiépített szennyvíz-csatorna 
hálózaton történik. 
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(3) Hajdúszoboszló város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatást a 455/2013. (XI.29.) Korm. 
rendelet, illetve jelen rendelet szabályai szerint lefolytatott eljárás alapján jogot 
szerzett közszolgáltató köteles biztosítani. 
 
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és szállítására 
közszolgáltatási jogot szerzett szolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) 
megnevezése: Loós és Társa Kft. (4031 Debrecen, Csillagvirág utca 10.) 
 
(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására és 
kezelésére vonatkozó közszolgáltatást a  Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. végzi. 
 
(6) Hajdúszoboszló közigazgatási terültén lévő ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy 
használója (továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtéséről és annak a Közszolgáltató részére történő 
átadásáról a vonatkozó jogszabályokban, illetve jelen rendeletben meghatározott 
módon gondoskodni, ha ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
keletkezik. 
 
(7) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben kijelölt Közszolgáltató kizárólagos 
közszolgáltatási tevékenységét (gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, kezelés) veheti 
igénybe. 
 

II. Fejezet 
Értelmező rendelkezések 

 
2. § 

 
Jelen rendelet alkalmazásában: 

a.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: olyan háztartási szennyvíz, 
amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés 
vagy a helyben történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – 
gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából, 

b.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására 
irányuló közszolgáltatás: az önkormányzat által szervezett és fenntartott 
közszolgáltatás, mely kiterjed a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek 
az ingatlantulajdonostól történő átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából 
történő átadására, 
 
c.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására irányuló 
közszolgáltatás: a települési folyékony hulladék ellenőrzött és rendezett lerakását, 
ártalmatlanítását szolgáló a városi szennyvíztelepen található leürítő hely 
üzemeltetése, 
 
d.) leürítő hely: az önkormányzat tulajdonában lévő 0234/6 hrsz-ú városi 
szennyvíztisztító telepen kialakított, a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz fogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki 
védelemmel ellátott építmény, 
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e.) ingatlantulajdonos: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek tulajdonában, birtokában vagy 
használatában lévő ingatlanon nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
keletkezik, 
 
f.) ingatlan: minden olyan önálló rendeltetésű egység, amely emberek állandó vagy 
ideiglenes tartózkodását teszi lehetővé, 
 
g.) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért 
a Közszolgáltatónak fizetendő, a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési 
időszakra vonatkozóan megállapított díj. 
 
h.) közszolgáltató: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítás céljára történő átadására vonatkozó közszolgáltatás végzésére 
jogosult és kötelezett vállalkozás. 
 
i.) szennyvízbekötés: közüzemi csatornahálózatra való csatlakozás vagy 
engedélyezett, egyedi módon történő szennyvízkezelés után befogadó használata 
 

III. Fejezet 
A közszolgáltatást végző kiválasztása és a vele kötendő közszolgáltatási 

szerződés 
 

3. § 
 

(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának biztosításával kapcsolatban a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (továbbiakban: Kbt.) és a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak alapján közbeszerzési 
eljárást folytat le az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján és a nyertes 
ajánlattevőt bízza meg a közszolgáltatás ellátásával. 
 
(2) Amennyiben a Kbt. szabályai alapján nem szükséges közbeszerzési eljárás 
kiírása, a közszolgáltató kiválasztása érdekében az Önkormányzat pályázatot ír ki, s 
az eljárás lefolyatatására az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának 
rendelkezéseit rendeli alkalmazni. 
 
(3) A jogszabályok által kötelezően előírt tartalmi elemeket tartalmazó 
közszolgáltatási szerződés aláírására az Önkormányzat nevében a polgármester 
jogosult. 
 

IV. Fejezet 
A közszolgáltatást ellátó kötelezettségei 

 
4. § 

 
(1) A Közszolgáltató köteles biztosítani a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz gyűjtését és szállítását Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén a 
jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díj ellenében. 
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(2) A Közszolgáltató köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz folyamatos gyűjtéséről, elszállításáról az ingatlantulajdonos által történt 
bejelentést követő  48 órán belül, kivéve az ünnep- és munkaszüneti napot. Havária 
esetén az ünnep- és munkaszüneti nap sem jelent kivételt. 
 
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás megfelelő és elvárható színvonalú ellátása 
érdekében köteles a tevékenység ellátásához szükséges gépjárműparkot és 
munkavállalói létszámot a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően biztosítani, 
valamint köteles gondoskodni a tevékenység folytatásához szükséges egyéb 
eszközök, berendezések beszerzéséről. 
 
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra 
készített különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegést, bűz- 
és szaghatást kizáró eszközzel végezhető. A szállításkor keletkező szennyeződés 
esetén a hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az 
eredeti állapot helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 
 
(5) A szállításra szolgáló gépjárművet csak külön üzemi- vagy járműtelepen szabad 
tárolni más járművektől elkülönítve.  
 
(6) A szállító járművek tisztítása és fertőtlenítése olyan térburkolattal ellátott, 
mosótérrel rendelkező területen végezhető, ahol az elhasznált víz előírásoknak 
megfelelő elhelyezése biztosított. 
 
(7) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a gyűjtés 
napján köteles a leürítő helyre beszállítani.  
 
(8) Amennyiben a Közszolgáltató a leürítő helyen kívüli illegális leürítést végez, az 
Önkormányzat jogosult a létrejött közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal 
felmondani. 
 

5. § 
 
(1) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok 
Önkormányzat részére történő szolgáltatására. Az Önkormányzat jogosult az így 
rendelkezésére bocsátott adatokat szabadon felhasználni. 
 
(2) A Közszolgáltató köteles olyan nyilvántartási rendszert fenntartani, amely 
biztosítja az Önkormányzat részére az (1) bekezdésben foglaltakat. 

 
6. § 

 
A Közszolgáltató köteles a leürítő hely üzemeltetőjének a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz átadásakor a jelen rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott ártalmatlanítási (tisztítási) díjat megfizetni, s a 
díjfizetésről szóló bizonylatokat 10 évig megőrizni, ellenőrzés esetén a 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal képviselőjének bemutatni. 
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7. § 

 

(1) A Közszolgáltató a jelen rendeletben foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében 
a jogszabályok figyelembe vételével, valamint a pályázatában foglaltak alapján 
jogosult alvállalkozót igénybe venni. 

 

(2) A Közszolgáltató alvállalkozó bevonása esetén is teljes felelősséggel tartozik a 
kötelezettségei teljesítéséért. 

 
8. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezése kizárólag az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló városi szennyvíztisztító telepen 
található leürítő helyen történhet. A beérkező hulladék ártalmatlanítását és kezelését, 
valamint a telep üzemeltetését a jelen rendelet 1. § (5) bekezdésében megnevezett 
közszolgáltató végzi. 

(2) A városi szennyvíztisztító telep csak az illetékes hatóságok által – a 
környezetvédelmi és közegészségügyi szempontok alapján – jóváhagyott 
üzemeltetési rend szerint fogadhatja a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet. 

(3) A leürítő hely üzemeltetője köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet a szakhatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani. Az 
ártalmatlanított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről és a 
beszállítókról nyilvántartást köteles vezetni, azt köteles megőrizni, a szakhatóságok, 
illetve a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal képviselőjének ellenőrzés esetén 
bemutatni. 

V. FEJEZET 

Ingatlantulajdonosok adatainak védelme 

9. § 

 

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére 
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és tartalommal, illetve ideig 
jogosult. 
 

(2) A Közszolgáltató megfelelő intézkedésekkel köteles gondoskodni, hogy az 
adatbiztonság ne sérülhessen. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetve sérülés vagy 
megsemmisülés ellen. 
 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az 
ingatlantulajdonos azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, 
jogszabályban előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
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számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, díjhátralék behajtására 
használhatja fel. 
 

(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt személyes adat nyilvánosságra 
hozására. 
 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 

 

10. § 

A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók tekintetében, a hulladék 
nyilvántartásáról és bejelentéséről a Közszolgáltató gondoskodik. 

VI. Fejezet 

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

11. § 

(1) Az Önkormányzat a város közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál 
keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és 
szállítására, illetve ártalmatlanítására és kezelésére közszolgáltatást tart fenn. 

(2) A Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához 
az Önkormányzat a szükséges információkat átadja.  

(3) Az Önkormányzat a kötelező közszolgáltatás ellátásának, valamint a 
közszolgáltatási szerződés végrehajtásának tapasztalatait évente értékeli. 

(4) Az Önkormányzat évente rendeletben határozza meg a közszolgáltatás díját. 

VII. Fejezet 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

12. § 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy más módon a 
birtokába kerülő nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet jelen 
rendeletben meghatározott helyen és módon gyűjteni, annak megfelelő tárolását 
biztosítani, valamint rendszeres elszállításáról és szakszerű ártalmatlanításáról 
gondoskodni. Az ingatlantulajdonos köteles így különösen: 

a.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az elszállítással való 
átvételig az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítményben, berendezésben gyűjteni, 
illetve tárolni,  



18 

 

b.) az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve 
azt a begyűjtésre jelen rendeletben feljogosított Közszolgáltatónak átadni, 

c.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során az általában 
elvárható gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi 
épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes környezetet ne szennyezze, 
a növény– és állatvilágot ne károsítsa, 

d.) a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni a Közszolgáltató irányában. 

(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott 
kötelezettség az olyan ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz nem keletkezik.  

(3) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben igénybe 
venni a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást. 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz csak vízzáróan kivitelezett 
közműpótlóba (zárt gyűjtőakna) vezethető. A tárolóba tilos elhullott állatot, vagy 
olyan mérgező vagy robbanó anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 
szállítással foglalkozó dolgozó egészségét, testi épségét vagy a szállító jármű 
berendezésében rongálódást idézhet elő. 
 
(5) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti 
jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó 
közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy az ingatlantulajdonos 
megrendeli a közszolgáltatást a Közszolgáltatónál. 
 

VIII. Fejezet 
A közszolgáltatás díja 

 
13. § 

 
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi 
közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos díjat köteles fizetni. A 
kötelező közszolgáltatás kiszabható díját jelen rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza, mely a Közszolgáltató által érvényesíthető legmagasabb díjmérték. 
 
(2) A közszolgáltatási díj számításának alapja az elszállított nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz 1 m3-e. A díjat az elszállított nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége után köteles az ingatlantulajdonos 
megfizetni. 
 
(3) A Közszolgáltató évente egy alkalommal – minden év szeptember 30-ig - 
kezdeményezheti az Önkormányzatnál a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a 
közszolgáltatással kapcsolatos indokolt és elismerhető költségeinek változása 
mértékének függvényében, melyre a szippantott szennyvízre vonatkozó 
rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel 
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összefüggő módosításairól szóló 2013. évi CXIV. törvény előírásai figyelembe 
vételével jogosult. 
 
(4) Amennyiben az Önkormányzat díjkedvezményt vagy mentességet állapít meg, az 
Önkormányzat a különbséget díjkompenzáció formájában a Közszolgáltató részére 
köteles megtéríteni. A megtérítés a már teljesített és Közszolgáltató által igazolt 
közszolgáltatásokra vonatkozik. A Közszolgáltató részére történő kifizetés 
negyedévenként utólag egy összegben, a negyedév végétől számított legkésőbb 15 
napon belül történik átutalással. 
 

IX. Fejezet 
Általános jogi felelősség 

 
14. § 

 
Aki tevékenységével vagy mulasztásával a vonatkozó jogszabályokban vagy 
hatósági határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet 
veszélyezteti, szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi 
előírások megszegésével folytatja, a Vgt.-ben, illetve a külön jogszabályokban 
foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel 
tartozik. 
 

X. FEJEZET 
Záró rendelkezések 

 
15. § 

 
(1) Jelen rendelet 2015. október 01. napján lép hatályba.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési folyékony 
hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló, többször módosított 
33/2007.(XII.13.) önkormányzati rendelet és az azt módosító 4/2008.(II.27.), a 
30/2008. (XII.18.), a 21/2009. (XII.17.) és a 20/2010.(XII.13.) önkormányzati 
rendeletek. 
 

1. sz. melléklet 
 

A közszolgáltatói díj mértéke, megfizetésének rendje 2015. és 2016. évben  
 
1.) a Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtése, szállítása esetén a szolgáltatási díj a közműves 
csatornahálózattal el nem látott településrészen                               
                                                                          1.368,- Ft/m3 +ÁFA 

 
A díjat a szolgáltatás igénybevételekor kell megfizetni. A Közszolgáltató nyugtát, 
külön kérésre számlát köteles adni.  
 
A szolgáltatást igénybe vevő magánszemélyek 1.289,-Ft/m3+ÁFA díjat fizetnek a 
Közszolgáltató részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
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gyűjtéséért és elszállításáért. Az önkormányzat 100,-Ft/m3 központi költségvetési 
forrásból származó támogatást utal át a Közszolgáltató részére. 
 
 
2.) Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz ártalmatlanító helyre történő átadása esetén a tisztítási díj 
mértéke: 

 

                                                        370,-Ft/m3+ÁFA 
 
A tisztítás díját a közszolgáltatást igénybe vevők kötelesek megfizetni a 
Közszolgáltatónak. A Közszolgáltató a tisztítás díját a tisztítást végző Hajdúkerületi 
és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. részére köteles megfizetni a közöttük 
megkötendő külön megállapodás szerint. 

 
 

(Előterjesztés a városi köztemetőben található védett sírokkal kapcsolatosan 
és síremlék védetté nyilvánítására érkezett kérelemről.) 
 

 161/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, a városi köztemetőben található kegyeleti, 
várostörténeti vagy építészeti szempontból értéket képviselő 
síremlékek védetté nyilvánítását.   
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
városi köztemetőben található síremlékek védetté nyilvánításával 
kapcsolatos vizsgálati és javaslattételi feladatok ellátásával a 
Kulturális, Sport, Nevelési Bizottságot bízza meg a temető 
mindenkori üzemeltetőjének bevonása mellett. A Bizottság a 
feladat ellátása során külső szakértőket (pld. várostörténeti kutató, 
történelmi egyházak képviselője stb.) igény szerint bevonhat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kiss Lajosné hajdúszoboszlói lakosnak a városi köztemetőben 
lévő, XIII-as parcella, 18. sor, 21-22 sírhelyen található sírbolt 
védetté nyilvánítással kapcsolatos kérelmét a Kulturális, Sport, 
Nevelési Bizottság elé utalja vizsgálat és javaslattétel céljából, 
melyek ismeretében a későbbiekben dönt a védetté nyilvánításról. 
 
Határidő: 2015. november 15. 
Felelős:jegyző 
             Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

26/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete 
a köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000 (X.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a temetőkről és 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) 
bekezdésében, 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel a törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) 
Korm.rendelet rendelkezéseire - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el a köztemetőről és a temetkezési 
rendjéről szóló 14/2000. (X.19.) önkormányzati rendelet 
módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 

A köztemetőről és a temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X.19.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) E./ szakaszának 
megnevezése az alábbira változik: 
 

„E./ DÍSZSÍROK, VÉDETT SÍREMLÉKEK” 
 

2. § 
 
A R. a 8. §-t követően az alábbi 8/A. §-sal egészül ki: 
 

„8/A. § 
 
(1) Az Önkormányzat sírjelet, síremléket, temetési helyet 
(továbbiakban együtt: védett síremlék) védetté nyilváníthat, mely 
olyan elhunyt személynek vagy személyeknek állít emléket, aki 
vagy akik: 
a) a városnak választott vezetői voltak, így 
- egykori országgyűlési, helyi képviselők; 
- városi főhadnagyok, hadnagyok, akik a mostani 
polgármesteri tisztséget látták el; 
- polgármesterek, akik a közigazgatási rendszer 
átszervezéséről szóló 1876. évi XXXIII. törvény hatálybalépését 
követően kerültek megválasztásra, 
b) városnak kinevezett vezetői, akik tevékenységükkel 
hozzájárultak a város gyarapodásához, 
c) történelmi egyházak azon lelkészei, akik huzamosabb ideig 
teljesítettek Hajdúszoboszlón szolgálatot s hit- és közélet terén 
maradandó szerepet vállaltak, 
d) 1848-49 évi szabadságharcban részt vettek, 
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e) Hajdúszoboszlón vértanúhalált illetve hősi halált 
szenvedtek, 
f) vagyoni viszonyaikhoz képest jelentős adományaikkal 
segítették a város szellemi és anyagi gyarapodását, 
g) Hajdúszoboszló egészségügyi, gazdasági fejlesztésében, 
valamint kulturális, művészeti, nevelési, sport életében kiemelkedő 
érdemeket szereztek. 
 
(2) A védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről 
a Képviselő-testület a Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság 
javaslata alapján dönt. A Bizottság a feladatellátás során a temető 
mindenkori üzemeltetőjének bevonása mellett, szükség szerint 
külső szakértőt is bevonhat.  
 
(3) Síremlék védetté nyilvánítását bárki kezdeményezheti, mely 
kezdeményezésnek minimálisan tartalmaznia kell az alábbiakat: 
- a védendő síremlék megnevezését,  
- a temetési hely pontos megjelölését (parcella, sor, szám)  
- a védendő síremlék rövid leírását, dokumentálását (irodalom, 
fotók),  
- a kezdeményezés indoklását.  
 
(4) A védettség alá helyezésre, illetve annak megszüntetésére 
irányuló eljárás megindításáról, majd a döntésről értesíteni kell:  
- a temető üzemeltetőjét,  
- a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyt.  
 
(5) A védetté nyilvánításra a temetéstől számított 20 év elteltével 
kerülhet sor. A védett síremlékek körét 5 évente felül kell vizsgálni.  
 
(6) A védelem alá helyezést, illetve megszüntetésének tényét a 
temető könyvébe be kell jegyezni. A bejegyzésről a temető 
üzemeltetője gondoskodik. Az üzemeltető köteles a védett 
síremlékekről nyilvántartást vezetni. 
 
(7) A síremlék védelme jelenti: 
a) A sírhely megváltással történő fenntartását (élő 
hozzátartozók esetén a család jogosult megváltani a sírt, a 
családtagok újabb temetési lehetőségének fenntartásával) és 
megőrzését,  
b) A sírhely megváltás nélküli fenntartását, és megőrzését a 
sírhely gondozásával együtt,  
c) A sírhely gondozását és megőrzését az elhunytak 
hozzátartozóinak hiányában.  
 
(8) A védetté nyilvánított síremlékek megőrzését és 
fenntartását a köztemető mindenkori üzemeltetőjének kötelessége 
a város éves költségvetésében biztosított pénzügyi forrás erejéig. 
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(9) A hozzátartozók által gondozott sírok csak azután kerülnek 
közösségi gondozásba, ha a hozzátartozók a gondozást 
megszüntetik. 
 
(10) A köztemetőben a védett síremlékek elhelyezkedéséről a 
főbejáratnál elhelyezett tábla tájékoztatja a látogatókat. Védett 
síremlékek a rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt temetési 
helyek. 
 
(11) A védett síremlékek esetében a temetési hely felett 
rendelkezni jogosult határozza meg a temetési helyre helyezhető 
személyek körét, illetve jogosult a védett síremlék gondozására. A 
temetési hely felett rendelkezni jogosult személyében 
bekövetkezett változást 45 napon belül a temető tulajdonosának 
és üzemeltetőjének kell jelenteni.  
 
(12) A védett síremlékek esetében a védetté nyilvánítástól 
kezdődően a temetési hely feletti védelem – a temető fennállásáig 
– határozatlan idejűvé válik.  
 
(13)  A temetési hely felett rendelkező személy a síremléket – a 
temetési helyre a védetté nyilvánítást követően temetett 
személyek nevének, adatainak feltüntetése kivételével –csak a 
Képviselő-testület hozzájárulásával változtathatja meg.  
 
(14) A védett síremlék gondozásával, karbantartásával, 
felújításával kapcsolatos feladatokat a temetési hely felett 
rendelkezni jogosult személy hiányában a temető üzemeltetője 
látja el az önkormányzat költségvetésében biztosított forrás 
mértékéig.  
 
(15) A védett síremlékben keletkezett kárt, rongálódást a temető 
üzemeltetője körteles jelezni az Önkormányzat felé.  
 
(16) A síremlékek védelem alá helyezésével, a síremlék 
megőrzésével járó költségek fedezetét a Képviselő-testület 
évente, a város költségvetésében határozza meg.”  

 
3. § 

 
Jelen rendelet 1. sz. melléklete a R. 2. sz. mellékletévé válik. 

 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
4. § 

 
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
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(Előterjesztés tervezési munkákra pénzügyi keret biztosításáról.) 
 
 162/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja városi költségvetés 13. mellékletének 8/ÖK „Útépítések” 
költségvetési során tervezésre elkülönített pénzügyi keretösszeg 
megemelését 3,5 millió Ft-tal a tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős:jegyző 

 
(Előterjesztés 2015. évi fásításról.) 

 
 163/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. évben az 1. sz. mellékletben megjelölt helyszíneken, és az 
1. sz. melléklet szerinti darabszámú és típusú fák telepítését 
támogatja, karózva, dréncsövezve, 2 éves utógondozással, 
garancia nélkül.  
 
A fák beszerzésével és telepítésével a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t bízza meg.  
 
Határidő:  2015. november 30. 
Felelős:    jegyző, 
VG NZrt. vezérigazgató 
 

(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.) 
 
 164/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés az „Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési 
pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására” pályázati lehetőségével 
kapcsolatosan.) 

 
 165/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a pályázat benyújtásával az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-
0041 azonosító számú, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése” című pályázat 
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saját forrásának kiegészítéséhez igényelhető támogatásra 
vonatkozóan. 
 
A pályázat önerejének mértéke 684.243,- Ft, melyet a 6/2015. 
(II.19.) sz. önkormányzati költségvetési rendelet 13. melléklet 1/Ök 
”Csapadékvíz elvezetés, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat” kerete 
terhére biztosított. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi jognyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: megvalósításra 2015. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a 2015. évi belterületi szúnyoggyérítéssel kapcsolatosan.) 

 
 166/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a 2015. évi szúnyoggyérítés feladat elvégzése 
érdekében a komplex rovar és rágcsálóirtás sor 8,5 millió Ft-os 
keretösszegéhez a 2015. évi városi költségvetés tartalékkeretből 
további 1,5 millió Ft kerüljön átcsoportosításra, így szeptember 
hónapban további egy alkalommal valósulhat meg 
szúnyoggyérítés Hajdúszoboszló Város belterületén. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.) 

 
 167/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról szeptember hónapban adott jelentést 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Tájékoztató a legutóbbi ülésünk óta történt fontosabb eseményekről.) 

 
 168/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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(Válasz a Szilfákalja páratlan oldal virágosítással kapcsolatos kérdésre.) 
 
 169/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Marosi György Csongor a Szilfákalja páratlan oldal 
virágosításával kapcsolatos kérdésére adott választ.  
A válasz 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, 2015. szeptember 24. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


