
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 11920-1/2015. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 11-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének elfogadása.) 

 
103/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND:  

 
1. Előterjesztés önkormányzati bizottsági tag megválasztására. 

Előadó: jegyző 
 

2. Beszámoló a Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi 
munkájáról. 
Előadó: Dr. Nagy Imre tű. alezredes, Debrecen KvK. vezető 
 

3. Előterjesztés a településfejlesztési koncepcióhoz készített 
megalapozó vizsgálatokról és a fejlesztések főbb irányairól. 
Előadó: városi főépítész 
 

4. Előterjesztés a településrendezési tervünk K-8 és K-9 jelű 
módosításához szükséges önkormányzati döntésekről. 
Előadó: városi főépítész 
 

5. Előterjesztés a költségvetési intézmények Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

6. Előterjesztés a költségvetési intézmények közötti megállapodás 
jóváhagyására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

7. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 

8. Javaslat a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
szóló rendelet megalkotására. 
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő 
 

9. Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
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10. Előterjesztés a „lengyel piac” áthelyezésére. 

Előadó: polgármester 
 

11. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről (2014. évről). 
Előadó: jegyző 
 

12. Előterjesztés „Fogyasztóbarát Település” címre pályázat 
benyújtására. 
Előadó: jegyző 
 

13. Előterjesztés ELENA energetikai programban részvételre. 
Előadó: jegyző 
 

14. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 

15. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 
elnevezésű pályázati lehetőséggel kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 

16. Előterjesztés a 2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának 
igényléséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 

17. Előterjesztés útfelújítási tervek készítéséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 

18. Tájékoztató országgyűlési képviselőnk munkájának hajdúszoboszlói 
vonatkozásairól (szóbeli). 
Előadó: Bodó Sándor országgyűlési képviselő 
 

19. Tájékoztató multifunkcionális sportcsarnokok (központok) 
megtekintéséről. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 

20. Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 

21. Tájékoztatás közterületi zöldterületek fenntartásával kapcsolatos 
interpellációra adott válasz kivizsgálásáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 

22. Tájékoztatás a Szent István parkban található kerékpártárolók 
számával kapcsolatos interpellációra adott válasz bizottsági 
kivizsgálásához. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
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23. Válasz interpellációkra és kérdésre: 
a) a száraz fákkal és burkolatjel festéssel kapcsolatban. 
b) a Szent István park fáival kapcsolatosan. 
c) a Rákóczi u. 17. sz. alatti társasház megközelíthetőségének 

kérdésében. 
d) vendéglátóegységgel kapcsolatban. 
e) a II. világháborús emlékmű felújításával kapcsolatban. 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes – főmérnök, 
 gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
(Előterjesztés önkormányzati bizottsági tag megválasztására.) 
 

104/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése és az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján, 
Németi Attila Sándort megválasztja a Turisztikai Bizottság 
tagjának. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

(Beszámoló a Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi 
munkájáról.) 

 
105/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról 
szóló beszámolót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a településfejlesztési koncepcióhoz készített megalapozó 
vizsgálatokról és a fejlesztések főbb irányairól.) 

 
106/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a településfejlesztési koncepcióhoz készített megalapozó 
vizsgálatokat megismerve azokat megfelelőnek értékeli, és a 
további tervezések alapjaként elfogadja. 
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2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a várható fejlesztések főbb irányaiként az alábbiakat 
határozza meg: 
 
A) IDEGENFORGALOM, TURIZMUS:  
 Átfogó cél:  
Hajdúszoboszló, az egészségturisztikai vertikum kiépítésével, 
nemzetközileg elismert fürdőhellyé, a gyógyulni és pihenni vágyók 
„Paradicsomává” válása. 
Részcélok: 
A/1 Hajdúszoboszló nemzetközi idegenforgalmi szerepének 
megerősítése a gyógy-, wellness- és termálturisztikai adottságok 
és szolgáltatások fejlesztésével. 
A/2: A térségi idegenforgalmi együttműködés lehetőségeinek 
nagyobb mértékű kihasználása, Debrecen- Hajdúszoboszló 
kölcsönös előnyökön alapuló partnerségi kapcsolatának 
kialakítása.  

 
B) GAZDASÁG 
Átfogó cél:  
A megerősödött és differenciált helyi vállalkozói szférára épülő 
kiegyensúlyozottabb gazdasági szerkezet kialakítása.  
Részcélok: 
B/1:   Stabil és diverzifikált (kockázatok csökkentésére is törekvő) 
gazdasági struktúra kialakítása a fejlett és innovatív vállalkozói 
infrastruktúra megteremtésével  
B/2:  A helyi gazdasági szféra igényeihez illeszkedő 
humánerőforrás-fejlesztés  
B/3: A mezőgazdaság fejlesztése, a nagyüzemek technológiai 
és környezetvédelmi korszerűsítésének elsődlegességével, a 
kisüzemi és családi gazdaságok megerősítésével, újak 
létrehozásának ösztönzésével. 
B/4: A szolgáltatási szektor még kihasználatlan (illetve nagyobb 
lehetőségeket hordozó) területeinek fejlesztése. 
B/5: A helyi gazdasági szféra igényeihez illeszkedő 
humánerőforrás-fejlesztés 
 
C) TÁRSADALOM   
Átfogó cél:  
A városban és a térségben megmutatkozó lakossági igények 
kielégítése, a magas életszínvonal biztosítása, valamint a 
környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok érvényesítése. 
Részcélok: 
C/1 A társadalmi különbségek mérséklése komplex szociális 
ellátórendszer kialakításával 
C/2 A lakosság egészségi állapotának javítása és az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztése 
C/3 A közigazgatási szolgáltatások ügyfélbarát jellegének 
megerősítése  
C/4 A helyi társadalom közösségi életének fejlesztése 
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D)  ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET   
Átfogó cél:  
A város természeti, kulturális és történeti értékei (termálvíz, 
Hajdúvárosi hagyományok, HNP Világörökségi Helyszín) egymást 
erősítő egységének megteremtése, az épített környezet 
fejlesztése, a történeti értékek hangsúlyosabb bemutatása, 
hozzájárulva ezzel a városlakók életminőségének, egyúttal az 
idegenforgalom minőségének fejlődéséhez is.  
Részcélok: 
D/1 A külső és belső megközelíthetőség, elérhetőség javítása  
D/2 A történetiséget, az ellátás városi szintjét is hordozó 
belváros és az attól külön álló gyógyfürdő- üdülő városrész 
szerves, élő kapcsolatának megteremtése.  
D/2.2 Az épített környezet történeti értékeinek erőteljesebb 
megjelenítése  
D/3 A természeti és táji értékek megőrzése, tájképi értékek 
érvényesülésének elősegítése, tájhasználati konfliktusok és 
problémák megszüntetése  
D/4 A város egybefüggő zöldfelületi rendszerének kialakítása  
D/5 Az időjárási szélsőségek, a globális felmelegedés hatásait 
csökkentő városi klíma kialakítása. 
D/6 A közmű infrastruktúra korszerűsítése és fejlesztésekhez 
igazodó, mennyiségi bővítése, a magas szintű ellátás biztosítása 
érdekében. 
D/7 Környezeti konfliktusok felszámolása, a természeti 
értékeket, a város lakosságának, és a kiemelt turisztikai és 
gyógyhely elvárásainak maximális mértékben megfelelő 
környezetvédelem megvalósítása. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
(Előterjesztés a településrendezési tervünk K-8 és K-9 jelű módosításához 
szükséges önkormányzati döntésekről.) 

 
107/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településrendezési tervének K-8 és K-9 jelű módosítása során 
1. Tudomásul veszi a partnerségi egyeztetésről adott 
főépítészi tájékoztatót. 
2. A véleményezési eljárás során az államigazgatási 
szervektől és önkormányzatoktól beérkezett véleményeket 
elfogadja, azok ismeretében további egyeztetést nem tart 
szükségesnek, a véleményezési szakaszt lezártnak tekinti. 
3. Tekintettel a beérkezett írásos nyilatkozatokra is – nem 
tartja indokoltnak az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról hozott 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján 
környezeti hatásvizsgálat készítését.  
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Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
(Előterjesztés a költségvetési intézmények Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására.) 

 
108/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja  
a.) a Járóbeteg-Ellátó Centrum 1. számú mellékletben kiadott 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, 
b.)  a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
2. számú mellékletben kiadott Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását, 
c.) a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 3. számú 
mellékletben kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását, 
d.) a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4. számú 
mellékletben kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását. 
 
Határidő: 2015. június 11., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, intézményvezetők 

 
(Előterjesztés a költségvetési intézmények közötti megállapodás 
jóváhagyására.) 

 
109/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja  
a.) a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Járóbeteg-Ellátó 
Centrum 1. számú mellékletben kiadott feladatok és 
felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodását, 
b.)  a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Kovács Máté 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2. számú mellékletben 
kiadott feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait 
tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 
c.) a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió 3. számú mellékletben kiadott feladatok és 
felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodását. 
 
Határidő: 2015. június 11., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, intézményvezetők 
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(Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

16/2015. (VI. 11.) 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 
5.787.083 eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.270.956 eFt működési célú bevétellel, 
    4.208.962 eFt működési célú kiadással 
és 
         61.994 eFt működési egyenleggel, 
valamint 
 
        666.127 eFt felhalmozási célú 
bevétellel, 
    1.578.121 eFt felhalmozási célú 
kiadással és 
    -  911.994 eFt 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. 

 
(Javaslat a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 
rendelet megalkotására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
17/2015. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében, valamint a 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. § 
 
E rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (a 
továbbiakban: költségvetési szerv) az általuk kezelt valamennyi 
pénzeszköz vonatkozásában. 
 

2. § 
 
(1) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadások 
készpénzben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló kormányrendeletnek az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szervek készpénzben 
teljesíthető kifizetéseinek szabályai szerint teljesíthetők. 
(2) A költségvetés szerv vezetője indokolt esetben egyedi 
mérlegelési jogkörében írásban dönthet az (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénz-
kifizetésekről. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 
 



9 

 

4. § 
 

A költségvetési szervek Pénzkezelési Szabályzatukat e rendelet 
hatályba lépését követő 90 napon belül kötelesek felülvizsgálni e 
rendelet szabályainak való megfeleltetés érdekében. 

 
(Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására.) 

 
110/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megtéríti a települési 
szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet – központi 
jogszabályból eredő kötelező jellegű - módosítása okán a 
Közszolgáltatónál felmerülő indokolt veszteséget. 
 
Határidő:  2015. december 31. 
Felelős: polgármester 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

18/2015 (VI. 11.) számú önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladékról szóló 

7/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV 
törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva - 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottságának véleményének 
kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja a települési szilárd 
hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet 
módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 
(1) A települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdésében 
meghatározott „belterületére” kifejezés „területére” kifejezésre 
módosul. 
 
(2) Az Ör. 5. § (2) bekezdés a./ pontjában és (4) bekezdésében 
meghatározott „belterületén” kifejezés „területén” kifejezésre 
módosul. 
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2. § 
 
Az Ör. 6. §. b./ pontjának szövege az alábbira változik: 
 
„a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a 
szolgáltatóval a szerződés megkötése, mely szerződésben a 
magasabb szintű jogszabályokban (így különösen Ht.-ben) 
foglaltakon túl a legalább az alábbiakról rendelkezni kell: 
- közszolgáltatás finanszírozása, 
- tájékoztatási kötelezettség teljesítése, 
- tevékenység ellátásának részletszabályai;” 
 

3. § 
 
Az Ör. 9. § (1) bekezdésében szereplő „jelen rendeletben előírtak 
szerinti” mondatrész helyébe az „elkülönített” kifejezés kerül. 
 

4. § 
 
Az Ör. 16. § (1) bekezdése az alábbira változik: 
 
„Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a 
közszolgáltatási szerződés aláírása keletkezteti, ennek hiányában 
azt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az 
a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az 
ingatlanhasználó részére felajánlja, vagy a közszolgáltatás 
teljesítésére rendelkezésre áll.” 
 
Az Ör. 16. § (2) bekezdésének második mondata az alábbira 
változik:  
 
„Az ingatlanhasználó az értesítés vagy felhívás alapján a 
Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést köt.” 
 

5. § 
 
(1) Az Ör. 17. § (2) bekezdésének utolsó mondata az Ör. új 17. 
§ (3) bekezdésének a./ pontjává válik és a bekezdés az alábbi b./-
d./ pontokkal egészül ki: 
 
„b./ Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül a papír, műanyag, 
fém hulladékot a Közszolgáltató által biztosított 80 literes zsákban 
kell gyűjtenie az ingatlanhasználónak, gyűjtésére a Közszolgáltató 
házhoz menő gyűjtést szervez.  
c./ Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül az üveg hulladékot a 
Közszolgáltató által üzemeltetett - 1. számú mellékletben 
meghatározott helyszínen található - hulladékgyűjtő szigeten kell 
elhelyezni. 
d./ A b./ és c./ pontokban meghatározottak nem terjednek ki a 
sűrűn lakott társasházi városrészekre, ahol az elkülönítetten 
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gyűjtött hulladékot a Közszolgáltató által üzemeltetett 
hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.” 
 
(2) Az Ör. 17. § jelenlegi (3) – (6) bekezdéseinek számozása 
(4) – (7) bekezdésre változik. 
 

6. § 
 
(1) Az Ör. 18. § (6) bekezdésének utolsó mondata az alábbira 
változik: 
 
„A gyűjtőedényzetek mérete a következő: 
 
- 60 literes, 
- 80 literes, 
- 120 literes, 
- 240 literes, 
- 1100 literes.” 
 

7. § 
 
Az Ör. 19. § (4) bekezdése hatályát veszti. 
 

8. § 
 
Az Ör. 23. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 

9. § 
 
(1) Az Ör. 26. § (1) bekezdése hatályát veszti. 
 
(2) Az Ör. 26. § (2) bekezdése az alábbira változik: 
 
„A hulladékgazdálkodási kötelezettség teljesítése érdekében a 
külterületi ingatlan használója a Közszolgáltató által 
rendszeresített hulladékgyűjtő zsákot köteles vásárolni, melyet a 
Közszolgáltató által meghatározott helyen és időpontban 
(melyekről a Közszolgáltató internetes honlapján tájékoztatást 
köteles kitenni) helyezhet el.” 

 
10. § 

 
Az V. Rész címeként meghatározott „közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladék” kifejezés helyett a „közszolgáltatás körébe nem 
tartozó hulladék” kifejezés lép hatályba. 
 

11. § 
 
Az Ör. 33. §-a az alábbira módosul: 
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A jogszabályban nem szabályozott szolgáltatások díját a 
Közszolgáltató állapítja meg. 
 

12. § 
 

(1) Az Ör. 35. § (1) bekezdése az alábbira változik: 
 
„Azon ingatlan esetében, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai 
szerint üdülőnek minősül, s abban senki sem lakik állandó 
jelleggel, az ingatlantulajdonos keresztféléves szolgáltatási 
szerződést (mely minden év április 1. és szeptember 30. közötti 
időszakra szól) köthet, vagy azt szolgáltatási egységcsomag (mely 
a gyűjtőedényzetes szállítás adott időszakbeli számának 
megfelelő darabszámú gyűjtőzsákot tartalmaz egy keresztfélévre 
vonatkozóan) vásárlásával válthatja ki.” 
 
(2) Az Ör. 35. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

13. § 
 

Jelen rendelet 1. számú melléklete az Ör. 1. számú mellékletévé 
válik. 
 

Záró rendelkezések 
 

14. § 
 

Jelen rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 
 
(Előterjesztés a „lengyel piac” áthelyezésére.) 

 
111/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a „lengyel piac” a jelenlegi helyén 
megszűnt.  
A piac működtetésére nyilvános pályázatot hirdet.  
 
Határidő: 2015. augusztus 31.   
Felelős: irodavezető-főkönyvelő  

 
(Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről (2014. évről).) 
 

112/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről készített beszámolót elfogadja. 
 



13 

 

Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés „Fogyasztóbarát Település” címre pályázat benyújtására.) 

 
113/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a „Fogyasztóbarát Település” cím elnyeréséért 
megjelentetett felhívásra pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés ELENA energetikai programban részvételre.) 

 
114/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés szerint részt vesz a „Geotermikus energia 
hasznosítása Hajdú-Bihar megyében” című pályázati programban. 
 
Határidő: folyamatos, illetve pályázati program szerint 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan.) 
 

115/2015. (VI. 11.) 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 
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 
szóló 455/2013. (XI.29.) Kormányrendelet szerint a közszolgáltató 
kiválasztása céljából pályázatot hirdet az előterjesztés mellékletét 
képező pályázati felhívás szerint. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázat lefolytatására, a 
vonatkozó önkormányzati rendelet előterjesztésére. 
 
Határidő:  szerződéskötésre 2015. szeptember 30. 
Felelős:   jegyző  

 
(Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 
elnevezésű pályázati lehetőséggel kapcsolatosan.) 
 

116/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a pályázat benyújtásával a Hajdúszoboszlói Egyesített 
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Óvoda - Aranykapu Óvoda (4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 
8.) tagintézmény felújítására (épület hőszigetelése, külső 
nyílászárók cseréje) vonatkozóan.  
A beruházás tervezett összköltsége bruttó 29.028.592-Ft. 
Az önerő mértéke bruttó 7.257.149,-Ft, mely összeget a 2015. évi 
városi költségvetés tartalékok, pályázati céltartalék kerete terhére 
biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vállalja, hogy a benyújtott pályázat támogatása esetén a 
pályázatban foglaltakat a megvalósításától számított 10 évig az 
eredeti rendeltetésnek megfelelően fenntartja. 
 
Hajdúszoboszló Váron Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi jognyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: megvalósításra 2016. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés a 2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának 
igényléséről.) 

 
117/2015. (VI. 11.) 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 Önkormányzata Képviselő-testülete a Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés 
működtetéséhez 2014. évben összesen nettó 8.025.666,- Ft összegű 
saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatást nyújtott. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilatkozza, hogy 2015. évben január 1-től december 31-ig 
Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi 
személyszállítást folyamatosan fenntartja. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
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(Előterjesztés útfelújítási tervek készítéséről.) 
 

118/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi városi költségvetésben útépítések költséghelyen 
tervezésre elkülönített 5 Mft összegű pénzügyi keret terhére 
támogatja az alábbi utcák tervezését: 
1. Kígyó utca (út+csapadékvíz),  
2. Major utca (belső kör, Kölcsey zug) 
3. Harsányi utca (út+csapadékvíz) 
4. Korpos utca 
5. Mező utca (Nyugati sor utáni szakasz) 
6. Doberdó zug 
7. Tokay utca (Libagát u. – Földesi utcáig szélesítéssel) 
8. Szél zug (Hőforrás utcától a Keleti utcáig) 
9. Baross zug 
10. Kender utca 
11. Bessenyei utca (út+csapadékvíz) 
12. Jókai sor (Bessenyei utca – Deák F. utca között 
szélesítéssel) 
13. Erzsébet utca-Puskin utcai csomópontban gyalogátkelőhely 
létesítése  
14. Wekerle utca és zug 
15. Liget utca - Tessedik utcai átkötés  
Utasítja a jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések 
megtételére, felhatalmazza a polgármestert a szerződések 
aláírására. 
 
Határidő: 2015. november 30.  
Felelős:   jegyző  

 
(Tájékoztató multifunkcionális sportcsarnokok (központok) 
megtekintéséről.) 

 
119/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a sportcsarnokok (központok) megtekintéséről készült 
tájékoztatót, egyben hozzájárul a tanulmányúton részt vett 
személyekből álló előkészítő munkacsoport létrehozásához. A 
munkacsoport ülései nyilvánosak, arra minden képviselőnek és 
illetékes hivatali munkatársnak meghívót kell kapnia. A 
munkacsoportnak legkésőbb október hónap végéig kell 
elkészítenie egy előzetes munka/vitaanyagot a sportközpont 
létrehozásának körülményeiről, megvizsgálva annak hatásait, 
lehetséges helyszíneit.  
 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: aljegyző 
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(Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről.) 

 
120/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés pénzügyi keret átcsoportosításáról.) 

 
121/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi városi költségvetés 13. sz. melléklet 13/ÖK „Óvodák 
előtti parkolók” költséghelyről bruttó 2.200.000,- Ft összeget a 13. 
sz. melléklet 14/ÖK „Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút Arany J. – 
Fürdő utca között” költséghelyre csoportosít át. 
 
Határidő: - 
Felelős: jegyző 

 
(Válasz interpellációkra és kérdésre: vendéglátóegységgel kapcsolatban.) 
 

122/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Marosi György Csongor vendéglátóegységgel 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.   
A válasz kivizsgálásával megbízza az önkormányzat gazdasági 
bizottságát.  
 
Határidő: szeptember 30.   
Felelős: bizottsági elnök 

 
K.m.f. 

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

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2015. augusztus 4. 
 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


