
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
Ikt. sz.: 18827-1/2017. 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 19-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.)  
 

168/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 

1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának 
végrehajtásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 

 
2. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására. 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 
3. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli 

anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról. 
Előadó: igazgatási irodavezető 

 
4. Javaslat pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 

rendeletek módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti 

Központ beszámolójáról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
6. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére. 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
7. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 

pótelőirányzat biztosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
8. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

9. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
10. Előterjesztés sportpálya korszerűsítési pályázat beadására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
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11. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosítására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
12. Előterjesztés a 020 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról. 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 
13. Előterjesztés a Kötelesi u. 15. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére. 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 
14. Előterjesztés a Méhes-M Kft. kérelméről. 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 
15. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Benedek dűlő vasúti átjáró 

felújításához. 
Előadó: gazdasági irodavezető 

 
16. Előterjesztés Gábor Áron utca felújításáról. 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
17. Előterjesztés vagyonhasználati díjjal kapcsolatos költség átcsoportosításról. 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
18. Előterjesztés köztisztviselők javadalmazásáról. 

Előadó: polgármester 

 
19. Előterjesztés a startmunka programmal kapcsolatban gyűjtött tapasztalatokról. 

Előadó: megbízott jegyző 

 
20. Előterjesztés a Szabadtéri színpad közbeszerzési eljárásáról. 

Előadó: polgármester 

 
21. Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztés előkészítéséről. 

Előadó: megbízott jegyző 

 
22. Előterjesztés ideiglenes elárusító és vendéglátóipari területek kijelölésére. 

Előadó: polgármester 

 
23. Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
24. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 

Előadó: polgármester 

 
25. Tájékoztatás a külterületi utak fenntartási munkálatairól. 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
26. Tájékoztatás az elektromos vezetékek védőtávolságába nőtt növényzet 

gallyazási munkáival kapcsolatos bizottsági kivizsgálásról. 
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Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
 

 

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának 
végrehajtásáról. 
 

169/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 
költségvetés első 7 hónapjának 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 
 

 

Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelete 

 Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. 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, 
Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével -  
a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 

A rendelet hatálya 
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1. § 
 

A 2017. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése az 
alábbira változik: 
 
(1) „A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés főösszegét 7.067.273 E Ft-
ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.350.239 E Ft működési célú bevétellel, 
    4.506.288 E Ft működési célú kiadással és 
    -  156.049 E Ft működési egyenleggel, valamint 
 
     1.258.411 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
               2.560.985 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
          -    1.302.574 E Ft felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től 
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 
 

 

Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli 
anyakönyvi eseményekért fizetendő díjakról. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő–testületének 
16/2017. (X. 19.) önkormányzati rendelete  

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 
eseményekért fizetendő díjakról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi 
eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, 
Egészségügyi, Ügyrendi Bizottságának véleményének kikérésével - a következőket 
rendeli el: 
 

1.§ 
 

(1) A rendelet hatálya Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén 
megtartott házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat 
(továbbiakban: anyakönyvi esemény) létesítésére terjed ki. 
 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának 
a) köztisztviselőire, 
b) ügykezelőire, 
c) az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalóira. 
 

2.§ 
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E rendelet alkalmazásában: 
 
1. hivatali helyiség: a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
székhelyén (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) az „A” épület fszt. 15-ös 
iroda, illetve az I. emeleti Bocskai István terem. 
 
2. munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény: Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott munkarenden kívüli időben történő 
anyakönyvi esemény. 
 
3. többletszolgáltatás: 
3.1.  a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény, 
3.2.  a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény, 
3.3.  az anyakönyvi eseményeken a 3.1. és 3.2. alpontokban 
foglaltakon kívül biztosított, az 1. sz. mellékletben meghatározott egyéb 
szolgáltatás. 

3.§ 
 
(1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény megtartása akkor 
engedélyezhető, ha az anyakönyvvezető a helyszínen meggyőződött 
arról, hogy az anyakönyvi esemény ünnepélyes és méltó körülmények 
között megtartható. 
 
(2) Az anyakönyvi eseményen nyújtott többletszolgáltatásért a jelen 
rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. 
 
(3) Mentes a díjfizetési kötelezettség alól:  
a.) a hivatali helyiségben, hivatali munkaidőben egyéb 
többletszolgáltatás nélkül lebonyolított anyakönyvi esemény 2 tanú 
közreműködésével, 
b.) a házasulók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi 
állapota esetén a hivatali helyiségben, szociális intézményben vagy 
lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény. 
 
(4) A többletszolgáltatás díját az anyakönyvi esemény lebonyolítása 
előtt 15 munkanappal kell megfizetni a házipénztárban, illetve 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási 
számlájára. 
 

4.§ 
 

A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában 
közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy anyakönyvi 
eseményenként bruttó 14.000.-Ft összegű díjazás illeti meg. 

 
5.§ 

 

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100199.TV/tvalid/2017.7.1./tsid/
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A1100199.TV/tvalid/2017.7.1./tsid/
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(1) Jelen rendelet 2017. október 20-án lép hatályba, rendelkezéseit a 
hatálybalépést követően bejelentett házassági szándék, illetve bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándékot követő anyakönyvi 
eseményre kell alkalmazni. 
 
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az 
anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 
6/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet. 

 
1. sz. melléklet 

 
 

Anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatások díja 
 
 

 Többletszolgáltatás Díj 

1) Munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény hivatali 
helyiségben 

 
25.000.-Ft 

2) Munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi 
esemény (Bocskai Rendezvényközpont kivételével)  

 
 
50.000.-Ft 

3) Munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi 
esemény a Bocskai Rendezvényközpontban 

 
 
35.000.-Ft 

4) Hivatali helyiségben, munkaidőben tartott anyakönyvi 
esemény egyéb többletszolgáltatással (ünnepi beszéd, 
díszmappa, gyűrűcsere, gyertyagyújtás, homoköntés, 
szülőköszöntő, pezsgős koccintás, teremdíszítés) 

 
 

 
5.000.-Ft 

 

 

Javaslat pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló 
rendeletek módosítására. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2017. (X.19.) önkormányzati rendelete 

egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) 
bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 
vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésben, 
valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva - az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.27.) 
önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága 
egyetértésével - a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
8/2015. (II.19.) és az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati 
szociális telekvásárlásról szóló 29/2015. (XI.12.) önkormányzati rendeletek 
módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja: 
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1. § 
 
Az első lakáshoz jutók támogatása és önkormányzati szociális telekvásárlásról 
szóló 29/2015. (XI.12.) számú önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdésének 
a.) pontjának szövege az alábbira módosul: 
 
„a kérelmező/k vagy vele együtt költöző családtagjai összesen - a 
támogatással beépíteni kívánt telek, a lakásvásárlásra megkötött 
szerződéssel érintett ingatlan, valamint jelen rendelet 3. § (2) bekezdés e) 
pontja kivételével, - 2.000.000,-Ft-ot meghaladó becsült értékű vagyonnal 
rendelkeznek,”. 
 

2. § 
 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdésének szövege az alábbira 
módosul: 
 
„Nem jogosult gyógyszertámogatásra az a személy/kérelmező, aki : 
a) közgyógyellátásra jogosult, 
b) átmeneti, tartós bentlakásos intézményben elhelyezett ellátott.” 
 

3. § 
 

Jelen rendelet 2017. november 1. napjával lép hatályba, azzal, hogy a 

rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti 
Központ beszámolójáról. 
 

170/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. 
évi működéséről és munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: intézményvezető/irodavezető-helyettes 

 
Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére. 
 

171/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kisgyermek nevelői részére az 
„EFOP 1.9.9-17 Még jobb kezekben bölcsődei szakemberek szakmai 
fejlesztése„ elnevezésű pályázatot Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint 
fenntartó benyújtsa konzorciumi tagként/vezetőként. 

  
Határidő: 2017. december 31. 
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Felelős: jegyző, 
                      intézményvezető, 
                      irodavezető-helyettes 

 
 

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

172/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai 
vélemények alapján a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
részére rendezvények többletköltségének kompenzálására és az 
üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások fedezetére 5 millió Ft pótelőirányzatot 
biztosít. A pótelőirányzat forrása a város költségvetésének „Beruházások, 
felújítások, pályázatok, tartalék” kerete. 

 
Határidő: 2017.10.31. 
Felelős:    jegyző 

 
Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására. 
 

173/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai 
vélemények alapján a Bocskai István Múzeum részére a Kubinyi-pályázat 
önrészeként 445.000 Ft előirányzat-emelést biztosít. A pótelőirányzat forrása a 
város költségvetésének „Beruházások, felújítások, pályázatok, tartalék” kerete. 
 
Határidő: 2017.10.31. 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósítására. 
 

174/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
Városi Sporttelep korszerűsítésének folytatásával, a lelátó részbeni lefedésével. 
A képviselő-testület a beruházásra műszaki és költségvetési tervet készít a 
változtatások figyelembe vételével.  
A képviselő-testület a terv alapján beadott vállalkozói ajánlatot figyelembe véve 
dönt az önrész kiegészítéséről. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés sportpálya korszerűsítési pályázat beadására. 
 

175/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez az élőfüves központi pálya 
edzésszintű megvilágításának kiépítésére. 
A megépíteni kívánt sportpálya világítás beruházási bruttó költségének 30%-át 
és a pályázatban el nem számolható tevékenységek költségét, maximum 10 
millió forintot, mint önrészt a költségvetési tartalék terhére elkülöníti, sikeres 
pályázat esetén kifizeti.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul a 3504/3 
helyrajzi számon nyilvántartott, természetben Hajdúszoboszló Sport utca 14. 
szám címen található ingatlanon a sportpálya világítás kiépítéséhez.  
Felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert a pályázattal kapcsolatos feladatok 
megvalósítására. 

  
Határidő:  folyamatos  
Felelős:    jegyző  

 
Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosítására. 
 

176/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata módosítja a Berettyóújfalui Tankerületi 
Központtal kötött vagyonkezelői szerződést, figyelemmel a II. fejezet 1. 
pontjában és a III. fejezet 10. pontjában meghatározottakra:  

 hozzájárul ahhoz, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ átadja a 
Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézete 
(4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) által használt ingó és ingatlan 
vagyont a Debreceni Tankerületi Központnak. 

 törlésre kerül a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Hajdúszoboszlói Tagintézetére (4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) 
vonatkozó szakasz. (1. sz. melléklelt) 
 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felkéri a Berettyóújfalui Tankerületi 
Központot és a Debreceni Tankerületi Központot hogy, kössön átadás-átvételi 
megállapodást a Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Hajdúszoboszlói Tagintézetére (4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) 
vonatkozóan. 

 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Debreceni Tankerületi Központ 

átadás-átvételi megállapodást és vagyonkezelői szerződést köt a Hajdú-Bihar 
megyei Pedagógiai Szakszolgálat Hajdúszoboszlói Tagintézete (4200 
Hajdúszoboszló, Bányász u. 37.) által hasznát ingó és ingatlan vagyonra. (2. 
sz. és 3. sz. melléklet) 
 

4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Dr. Sóvágó László Polgármestert, hogy a megállapodásokat aláírja. 

 
Határidő: szerződések aláírására: 2017. november 1., 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
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Előterjesztés a 020 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról. 
 

177/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja a Hajdúszoboszló külterületén található 020 hrsz-ú önkormányzati út 
területéből a Roden Mérnöki Iroda Kft. által készített 233/2014 szánú kisajátítási 
vázrajz szerint 414 m2 nagyságú terület kisajátításához a Magyar Állam részére 
a NIF Zrt. vagyonkezelői joga mellett. A kártalanítási összeg 458.874,-Ft, 
melyet a kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés aláírásától számított 60 
napon belül fizetik meg az önkormányzat részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés a Kötelesi u. 15. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére. 
 

178/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Hajdúszoboszló, Kötelesi u. 15. szám alatti 4458 hrsz-ú ingatlan 444 m2 
nagyságú földterületének értékesítéséhez az ingatlanon található felépítmények 
ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonosai, Lente László, Lente Tímea részére. 
A földterület eladási ára 2.010.000,-Ft, melyet vevőknek az adás-vételi 
szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetnie az önkormányzat részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. március 1. 
Felelős: jegyző 

 
Előterjesztés a Méhes-M Kft. kérelméről. 
 

179/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy Hajdúszoboszló, Szabó László zug 7. szám alatti 2398/1 hrsz-
ú 605 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez 
a Méhes-M Kft. részére 23.400.000,-Ft összegű vételáron. Ezzel egyidejűleg 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata elfogadja a Méhes-M Kft. által 
térítésmentesen felajánlott 2403/2 hrsz-ú ingatlant útépítés céljára. Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Benedek dűlő vasúti átjáró 
felújításához. 
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180/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 0196 
hrsz-ú önkormányzati út tulajdonosi jog gyakorlója, tulajdonosi hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a Veszprémterv Kft. által készített 05-2017. számú kiviteli 
tervben foglaltak alapján a Hajdúszoboszló, Benedek dűlő vasúti átjáró 
(Hajdúszoboszló 1950+41) felújításra kerüljön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges iratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés Gábor Áron utca felújításáról. 
 

181/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Gábor Áron utca előterjesztés szerinti felújítását, melynek megvalósításához 
szükséges bruttó 34 MFt összeget az alábbiak szerint biztosítja a 2017. évi 
városi költségvetésben átcsoportosítással: 

 
- a 13.sz. melléklet - felújítások - 5/ÖK (Gábor Á. u. felújítása pályázati önrész) 
sorról 11.780.000,-Ft összeget  
- a 13.sz. melléklet – felújítások - 6/ÖK (Gábor Á. u. parkolósáv kialakítás) 
sorról 10.971.000,-Ft összeget 
- az 1.sz. melléklet – mérleg – tartalékkeretből 11.249.000,-Ft összeget 

 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a megvalósítás érdekében szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Határidő: 2018. június 15. 
Felelős: polgármester, 

   jegyző 
 
Előterjesztés vagyonhasználati díjjal kapcsolatos költség átcsoportosításról. 
 

182/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
„Fesztivál tér vagyonhasználati díja” megnevezésű költségsorra további bruttó 
1.120.000,- Ft költség átcsoportosítását a 2017. évi városi költségvetés 1. sz. 
melléklet (mérleg), tartalékok terhére.   

 
Határidő: 2017. december 31.  
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés köztisztviselők javadalmazásáról. 
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183/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az illetményalap 
változatlansága miatt a hivatal vonatkozásában 17 743 E Ft-ot, az 
önkormányzat vonatkozásában 2288 E Ft-ot különít el a dolgozók 
jutalmazására, járulékaikkal együtt az általános tartalék terhére.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés a startmunka programmal kapcsolatban gyűjtött tapasztalatokról. 
 

184/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a startmunka 
programmal kapcsolatban gyűjtött tapasztalatokról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
185/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a startmunka 
programmal kapcsolatban konkrét terv kidolgozását kéri a program 2018. évben 
történő beindításához az előterjesztésben foglalt irányvonalaknak megfelelően.  
 
Határidő: 2017. évi novemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős:    munkacsoport önkormányzati képviselő-tagjai, jegyző 

 
Előterjesztés a Szabadtéri színpad közbeszerzési eljárásáról. 
 
 

186/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
a Szabadtéri Színpad megvalósításhoz szükséges 122.750.053 Ft pénzügyi 
forrást biztosítja 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet tartalékok, pályázati 
tartalékok terhére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, vezérigazgató 

 
Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztés előkészítéséről. 
 

187/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
a „Vonzó városkép, promenád kialakítása” előkészítéséhez szükséges 10MFt 
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pénzügyi forrást biztosítja 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet tartalékok, 
pályázati tartalékok terhére. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Előterjesztés ideiglenes elárusító és vendéglátóipari területek kijelölésére. 
 

188/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 
térképen egyes számmal jelölt területet ajándék és népművészeti tárgyak, 
fürdőzéshez kapcsolódó áruk értékesítésére jelöli ki. 
A kettes számmal jelölt területen vendéglátóipari létesítmény, illetve 
szórakoztató park helyezhető el. A hármas számmal jelölt terület a városi 
fesztiválok jövőbeni színtere. 
Felkéri a polgármestert, hogy az egyes és kettes számmal jelölt területek 
pályázat útján történő hasznosítására tegyen előterjesztést. 
A terület rendezésére, közművesítésére – előzetesen – 80 millió forintot 
biztosít, amelynek felhasználásáról a testületet tájékoztatni kell. 

 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős:   polgármester 

 
Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. 
 

189/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 
kommunális infrastruktúrájának helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Határidő: 2017.10.19. 
Felelős: jegyző 

 
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 

190/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 
Tájékoztatás a külterületi utak fenntartási munkálatairól. 
 

191/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a külterületi 
utak fenntartásáról szóló tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi. 

Határidő: 2017.10.19. 
Felelős:   jegyző 

 
Tájékoztatás az elektromos vezetékek védőtávolságába nőtt növényzet 
gallyazási munkáival kapcsolatos bizottsági kivizsgálásról. 
 

192/2017. (X. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
áramszolgáltató által végzett fagallyazási munkálatokkal kapcsolatos bizottsági 
kivizsgálás eredményéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: 2017.10.19. 
Felelős:jegyző 
 

K.m.f. 
 

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

 

A kivonat hiteléül: 
 
 
Hajdúszoboszló, 2017. 11. 16. 
 
 
Molnár Viktória leíró 


