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

 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. február 28-án 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
Napirend. 
 

22/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2019. évi üzleti 
tervéről. 
Előadó: vezérigazgató 
 
2. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum beszámolója 
elfogadására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
3. Előterjesztés pályázatról „egyéb szálláshely” szolgáltatók részére 
marketingtevékenységük támogatására. 
Előadó: TDM ügyvezető 
 
4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés alapítvány támogatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. 
Előadó: városi főépítész 
 
7. Előterjesztés 4439/2 hrsz-ú ingatlan rendezésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
8. Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására (a 
bölcsődei és szociális alapellátások 2019. évi térítési díjairól). 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
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11. Előterjesztés rendelet módosítására – települési szilárd hulladék. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés közterületek felújításáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés árusítóhelyek kijelöléséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14. Előterjesztés a Szent István parkban telepítendő pavilonok 
hasznosítására beérkezett ajánlatokról. 
Előadó: polgármester 
 
15. Előterjesztés környezetvédelmi program 2019. évi intézkedési 
tervének elfogadására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
16. Előterjesztés 2019. évi fásításról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
17. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről. 
Előadó: polgármester 
 
18. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2018-as turisztikai adatairól. 
Előadó: aljegyző 
 
19. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
Előadó: polgármester 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő:           
  azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2019. évi üzleti tervéről. 
 

23/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 2019. 
évi üzleti és beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató 

 
Előterjesztés a Bocskai István Múzeum beszámolója elfogadására. 
 

24/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Bocskai István Múzeum 1. sz. mellékletben kiadott 2014-2018. évekre 
vonatkozó beszámolóját. 
 
Határidő: 2019. február 28. 
Felelős:   jegyző    

 
Előterjesztés pályázatról „egyéb szálláshely” szolgáltatók részére 
marketingtevékenységük támogatására. 
 

25/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
támogatja, hogy Harsányi István személyes érintettség miatt ne vegyen részt 
a szavazásban.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
26/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyéb 
szálláshelyet üzemeltetők részére kiírt marketing pályázat megvalósítását 
támogatja.  
A pályázat keretősszege 25 millió forint, forrása Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata költségvetésének általános tartaléka.  
 
A pályázati felhívás utolsó bekezdése törlésre kerül. 
A pályázati felhívás 8. pontjában a formai követelmények kiegészülnek a 
következőkkel: „a város honlapjára irányító banner legyen alapkövetelmény 
az újonnan felálló és ez alapján pályázó honlapok számára." 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   ügyvezető 

 
Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 
pótelőirányzat biztosítására. 
 

27/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi 
kulturális programok további támogatására bruttó 56.264.000.- Ft 
pótelőirányzatot biztosít. A pótelőirányzat forrása a város költségvetésének 
általános tartalék kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:     jegyző, intézményvezető 
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Előterjesztés alapítvány támogatására. 
 

28/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000 Ft 
összeggel támogatja a Fekete Borbála Alapítvány 2019. évi programjait. 
Az összeg fedezete a költségvetés 11. sz. mellékletének 11/M ”Alapítványok 
támogatása” sora. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. 
 

29/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-testülete belterületbe vonja 
a Hajdúszoboszló 021 hrsz-ú külterületi, 0 Ha 5576 m2 területű kivett, 
iparterület művelési ág alatti ingatlant 7952 hrsz. alatti belterületi kivett, 
iparterületként. 

 
Határidő:  2019. március 31. 
Felelős:    jegyző 

 
Előterjesztés 4439/2 hrsz-ú ingatlan rendezésére. 
 

30/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonisi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 4439/2 hrsz-ú ingatlannak a vízelvezető ároktól keleti 
irányba eső területén Fazekas Lajos kaszálás, és legeltetés céljából 
használja. A használati idő határozatlan időtartamú 30 napos felmondási idő 
kikötése mellett azzal, hogy Használatba vevő köteles a területet 
rendszeresen lekaszálni és a területet gondozni, karbantartani. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a haszonbérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés elővásárlási jog gyakorlására. 
 

31/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozza, 
hogy a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 49. szám alatti ingatlan 145/872-
145/872-ed tulajdoni hányadának 2.700.000,-Ft eladási áron történő 
értékesítésével kapcsolatban lemond elővásárlási jogáról. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására (a bölcsődei és 
szociális alapellátások 2019. évi térítési díjairól). 
 
A 2/2019. (II. 28.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 
Előterjesztés bölcsődei férőhely fejlesztési program pályázatára. 
 

32/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Pénzügyminisztérium által a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 
1164/2018 (III. 27.) kormányhatározat 3. pontja alapján kiírt „Bölcsődei 
fejlesztési program” pályázati felhívásban részletezett pályázat benyújtását 
az alábbi címmel:  
„Bölcsődei fejlesztési program - Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 
Aprócska Bölcsődei Tagintézményének létrehozása”. 
Ezzel egyidejűleg a pályázat benyújtásához, a Hajdúszoboszló 
Gyermeksziget Bölcsőde új telephelyén bölcsődei gondozási egység 
létesítéséhez (2 db csoportszoba 1x 12, és 1x14 férőhelyes kiszolgáló 
helyiségeivel) a Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 70. szám alatti, 5998 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú, beépítetlen ingatlant biztosítja. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Bölcsődei fejlesztési program”-on belül új telephelyen, 26 férőhelyes 
bölcsődei gondozási egység megvalósítását a pályázat keretében az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
A projekt összes bekerülési költsége:                            bruttó 244.705.882,-Ft 
A projekt támogatási igénye:                                          bruttó 208.000.000,-Ft 
A projekt megvalósításához szükséges saját forrás:     bruttó   36.705.882.-Ft 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt 
megvalósításhoz szükséges saját forrást a város 2019. évi költségvetéséről 
szóló 1/2019.(I.24.) számú önkormányzati rendelet általános tartalék kerete 
terhére biztosítja.  
 
III. A projekt megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése: 
- Kiviteli tervek elkészítése:                                  2019.10.31. 
- Közbeszerzés, beszerzések lebonyolítása:       2020.01.31. 
- Építési munkák megkezdése:                            2020.03.01. 
- Építési munkák befejezése:                               2020.12.31. 
- Engedélyek beszerzése:                                    2021.02.28. 
- Projekt zárása:                                                   2021.05.31.  
 
Határidő: pályázat benyújtására 2019. március 18. 
Felelős:   jegyző, polgármester, intézményvezető 
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Előterjesztés rendelet módosítására – települési szilárd hulladék. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

1. § 
 

A R. 5. § (5) bekezdése utolsó mondata hatályát veszíti, helyébe a 
következő mondat lép: 
 
„Az alvállalkozó Közszolgáltató köszszolgáltatás egészéhez viszonyított 
aránya: 99,3%.” 
 

2. § 
 

A R.  30. § (2) bekezdés hatályát veszíti, helyette az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Amennyiben a házi komposztálás nem lehetséges, a Közszolgáltató 
köteles átvenni a természetes személyek által összegyűjtött és a 
hulladékudvarba kiszállított zöldhulladékot (pl. fűkaszálék, nyesedék, 
falevél) egész évben, annak nyitvatartási idejében.” 

 
Záró rendelkezések 

 
3. § 

 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 

Előterjesztés közterületek felújításáról. 
 

33/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi 
városi költségvetésben a közterületek felújítása, illetve a hátrányos helyeztű 
városrészek felzárkóztatása alapon rendelkezésre álló pénzügyi keret 
terhére támogatja az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt felújítási 
munkálatok elvégzését, azzal a módosítással, hogy az előterjesztés 
mellékletében a 63. sz. tétel összege 1,7 millió Ft-ról 6,7 millió Ft-re módosul. 
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Utasítja a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére 
felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 

Határidő: 2019. július 31. 
Felelős:   jegyző, VG NZrt. vezérigazgató 

 
Előterjesztés árusítóhelyek kijelöléséről. 
 

34/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a József Attila utca – csónakázó tó melletti területen ideiglenes árusítóhelyek 
kialakítását, 2019. évi hasznosításukra az előterjesztés mellékleteként csatolt 
pályázati felhívás közzé tételét.  
 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a Gábor Áron utcán meglévő 5 db elárusító pavilonból 2 db áthelyezését a 
Fürdő utcára, a sétány melletti zöld területre hasznosítás céljából. Támogatja 
2019. évben az előterjesztés mellékleteként csatolt pályázati felhívás közzé 
tételét. 
 
Határidő: 2019. június 01. 
Felelős:   jegyző 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 
5/2009.(II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és g) pontjaiban biztosított jogával élve 
és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdés 2. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2016. évi CL. törvény rendelkezései, az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet 17. 
§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága és az Igazgatási, Nevelési, 
Egészségügyi Szociális, valamint Turisztikai, Kulturális és Sport Bizottsága 
véleményének kikérésével a közterület-használat, közterület hasznosítás 
helyi szabályainak módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 
rendelet (továbbiakban: rendelet) 11. § (2) bekezdés helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
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„A nyilvános árverésen elnyert jogosultság kötelező igénybevétellel egy 
főszezonra (92 nap, vagy 3 hónap) szól, mely főszezoni időtartam kezdő 
napja június 01. napja.” 

2.§ 
 

A rendelet 11. § (3) bekezdés első mondata helyébe, a bekezdés további 
részének változatlanul hagyása mellett, az alábbi rendelkezés lép: 
„Nyertes pályázót az elő- és utószezonban (május és szeptember hónapok) 
előbérleti jog illeti meg az elnyert árusító hely hasznosítására vonatkozóan.” 
 

3.§ 
 

A rendelet 2. sz. és 3. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet 2. sz. és 3.sz. 
mellékletei lépnek. 

4.§ 
 

A rendelet 1. sz. függeléke hatályát veszti,  helyébe jelen rendelet módosítás 
1. sz. függeléke lép. 

Záró rendelkezések 
 

5. § 
 

Jelen rendelet kihirdetése napján lép életbe, rendelkezéseit a folyamatban 
lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
 

Előterjesztés a Szent István parkban telepítendő pavilonok hasznosítására 
beérkezett ajánlatokról. 
 

35/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent István 
parkban telepítendő 2 db pavilon használati jogát pályázata alapján a 
Búzavirág-94 Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 85.) számára biztosítja az alábbi 
bérleti díjak (pavilononként) elfogadásával. 
2019.06.01. – 2019.08.31      3.500.000,-Ft 
2020.01.01. – 2020.12.31.     5.000.000,-Ft 
2021.01.01. – 2021.12.31.     5.000.000,-Ft  
2022.01.01. – 2022.12.31.     5.000.000,-Ft 
2023.01.01. – 2023.12.31.     5.000.000,-Ft   
2024.01.01. – 2024.12.31.     5.000.000,-Ft   
 
Utasítja a jegyzőt a pavilonok használatba adásával kapcsolatosan 
szükséges intézkedések megtételére, a polgármestert felhatalmazza a 
szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2019. június 01. 
Felelős:   jegyző, polgármester 
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Előterjesztés környezetvédelmi program 2019. évi intézkedési tervének 
elfogadására. 
 

36/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Program 
végrehajtását szolgáló, 2019. évi intézkedési tervét az alábbiak szerint 
elfogadja: 
 

2019. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 

1.) Környezetvédelmi alap, talajvíz mintavételek 
    3.500.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

2.) Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés 
    30.000.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

3.) Önkormányzati erdők művelési feladatai 
     4.500.000,- Ft /saját forrás/ 
     Felelős: Jegyző 

4.) Köztisztaság, síktalanítás 
     56.257.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

5.) Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 
     20.000.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

6.) Illegális hulladéklerakók felszámolása 
    1.500.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

7.) Allergén növények kaszálása 
    3.500.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

8.) Kényszerkaszálás közterületen 
    600.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: igazgatási irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

9.) Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növények irtása, 
síktalanítás  
    3.000.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető 

10.) Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  
    12.500.000,- Ft /saját forrás/ 
    Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

11.) Zöldterületek fenntartása 
    - Parkfenntartás 
      73.000.000,- Ft /saját forrás/ 
    - Fakivágás 
      4.300.000,- Ft /saját forrás/ 
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    - Falevél elszállítás 
       2.100.000,- Ft /saját forrás 
      Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

12.)  „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” – TOP.3.1.1-15 
pályázat megvalósítása  
461.736.810,- Ft /Támogatás és saját forrás/ 
Felelős: Jegyző, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

13.)  „Arany kapu óvoda energetikai pályázata” – TOP-3.2.1-15 pályázat 
megvalósítása  
103.756.000,- Ft /támogatás és saját forrás/ 
Felelős: Jegyző 

14.) Ivóvíz közműberuházás 
  2.000.000,- Ft /saját forrás/ 
  Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

15.) Szennyvíz közműberuházás 
6.350.000.-Ft /saját forrás/ 
Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

16.) Víziközművek Állami Rekonstrukciós  Alapjából nyújtható  
      támogatás elnyerésére kiírt pályázat – víztorony felújítása 
       83.597.750,-Ft /Támogatás és saját forrás/ 
 Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

17.)  Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázat – víz-,    
              szennyvíz szivattyúk beszerzése  
             15.240.000,-Ft /Támogatás és saját forrás/ 
 Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

18.)  Szováti úti kerékpárút építés 
 15.000.000,- Ft /saját forrás/ 
 Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 

19.) Óvodakonyha infrastrukturális fejlesztése pályázat 
 90.700.000,-Ft /Támogatás és saját forrás/   
 Felelős: gazdasági irodavezető, városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat pályázatok útján 
kívánja megvalósítani, utasítja a Jegyzőt a további pályázati lehetőségek 
figyelésére. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés 2019. évi fásításról. 
 
 

37/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évben 
az 1. sz. mellékletben megjelölt helyszíneken feltüntetett darabszámú 
és típusú fák telepítését támogatja, karózva, dréncsövezve, 2 éves 
utógondozással, garancia nélkül. 
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A fák beszerzésével és telepítésével a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t bízza meg.  
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős:   jegyző, VG NZrt. vezérigazgató 
 

1. sz. melléklet 

 

Dózsa Gy. út Penny Market elé 2 db Törpe Keleti tuja (Platycladus 
(Thuja) orientalis, 'Aurea 
Nana') 50x50 fa dézsában 

Rákóczi u. 36 2 db Madárberkenye 

Szilfákalja 27 1 db Madárberkenye 

Álmos utca  17 2 db Vérszilva 

Böszörményi 
út 

14 1 db Vérszilva 

Csaba utca  15 1 db Vérszilva 

Fazekas M. u. 2 1 db Vérszilva 

 4 1 db Vérszilva 

 6 1 db Vérszilva 

 8 1 db Vérszilva 

Bem u. 28 1 db Vérszilva 

 36. szemben 2 db Vérszilva 

 30. szemben 2 db Vérszilva 

 30. 1 db Vérszilva 

Tokay u. 12. 1 db Gömbszivar 

Galgócz sor játszótér 3 db Spirálfűz 

Bercsényi u.  37/a. 2 db Vérszilva 

Wesselényi u. 7/a. 1 db Tarkalevelű japán fűz 
(törzses) 

Wesselényi u. Tompa u. – Vörösmarty 
u. között 

4 db Tarkalevelű japán fűz 
(törzses) 

Ádám u. 96. 1 db Madárberkenye 

 100/a 1 db Madárberkenye 

Ádám u. Csontos u. 52. 2 db  Madárberkenye 

Gárdonyi G. u.  26. 1 db Madárberkenye 

Haladás u. 6. 1 db Vérszilva 

Bessenyei u. 5/a. 3 db Oszolpos díszcseresznye 

Gábor Áron u. Aqua Palace – Pávai V. 
u. között 

16 db Madárberkenye 

Tulipán utca 9. 2 db Vérszilva 

Összesen: 57db  

 
Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről. 
 

38/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Sóvágó 
László polgármester szabadságának ütemezését a közszolgálati 
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tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) bekezdése alapján 
jóváhagyja. 
 
Határidő:  folyamatos  
Felelős:    jegyző 
 

Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2018-as turisztikai adatairól. 
 

39/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város 2018-as turisztikai adatairól szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző  

 
Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
 

40/2019. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
 
 

K.m.f. 
 

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

 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2019. 06. 14. 
 
 
Molnár Viktória leíró 


