
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: 80-1/2011.   

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 
január 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(A Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
beszámolója a város tűzvédelmének helyzetéről) 
 
 1/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság  2009-
2010. év időszakában végzett munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés a Vendéglátóipari Képző Központ területének 
használati és üzemeltetési jog átadására) 
 
 2/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Rákóczi u. 58-64. szám alatti épületben kialakított 
Vendéglátóipari Képző Központ ingatlanrészre vonatkozóan 2011. 
január 1. naptól a használati és üzemeltetési jog átadásához a 
Bocskai István Szakképző Iskola részére.  
 
Határidő: 2011. február 28. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 
pedagógiai programjának módosítására) 
 
 3/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztéshez csatolt 
mellékletben részletezett módosításokkal - jóváhagyja a Gönczy 
Pál Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programját. 
 
Határidő:  2011. február 18. 
Felelős:  jegyző 
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(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
pedagógiai programjának módosítására) 
 
 4/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztéshez csatolt 
mellékletben részletezett módosításokkal - jóváhagyja a Thököly 
Imre Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programját. 

 
Határidő:  2011. február 18. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására) 
 
 5/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztéshez csatolt 
mellékletben részletezett módosításokkal - jóváhagyja a Thököly 
Imre Kéttannyelvű Általános Iskola szervezeti és működési 
szabályzatát. 
 
Határidő:  2011. február 18. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
házirendjének módosításáról) 
 
 6/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX törvény. 102. § (2) bek. f, 
pontja  alapján jóváhagyja a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános 
Iskola házirendjét az előterjesztésben részletezett 
módosításokkal. 
 
Határidő:  2011.  február 18. 
Felelősök:  jegyző 

 
(Beszámoló a Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógiai 
programjának módosítására) 
 
 7/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztéshez csatolt 
mellékletben részletezett módosításokkal - jóváhagyja a Bárdos 
Lajos Általános Iskola pedagógiai programját. 
 
Határidő:  2011. február 18. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola pedagógiai 
programjának módosítására) 
 
 8/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztéshez csatolt 
mellékletben részletezett módosításokkal - jóváhagyja a Pávai 
Vajna Ferenc Általános Iskola pedagógiai programját. 
 
Határidő:  2011. február 18. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására) 
 
 9/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bek. f, 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Szép 
Ernő Középiskolai Kollégium szervezeti és működési szabályzatát 
az előterjesztésben részletezett tartalommal. 
 
Határidő:  2011. február 18. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító 
okiratának módosításáról) 
 
 10/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, az Szép Ernő 
Középiskolai Kollégium alapító okiratát az előterjesztésben 
részletezett módosításokkal. 
 
Határidő:  2011. február 18. 
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Felelős: jegyző 
 
(Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 1/2011.(I.20.) számú rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2010. évi költségvetéséről szóló 
3/2010.(II.25.)számú rendelet módosítására 

 
1 § 

 
A 2010 évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) 
bekezdése az alábbira változik:  
„A képviselő-testület a 2010 évi költségvetés főösszegét 
10.342.526 eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
5.614.199 eFt működési célú bevétellel, 
5.545.285 eFt működési célú kiadással és 
68.914 eFt működési egyenleggel, valamint 
 
 4.442.498 eFt felhalmozási célú bevétellel, 
4.797.241 eFt felhalmozási célú kiadással és 
 - 354.743 eFt felhalmozási egyenleggel,  
így 285.829 eFt hiánnyal állapítja meg, melynek forrása hitel.” 
 

2 § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2010. január 1-től a 2010. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 

 
(Előterjesztés a településrendezési tervek módosításáról és a 
szerkezeti terv elfogadásáról) 
 
 11/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló város Településszerkezeti Tervének módosítását, 
a határozat 1. számú mellékletét képező Településszerkezeti Terv 
módosítását jóváhagyja. A Településszerkezeti Terv leírásában a 
természetvédelmi területek kerülnek aktualizálásra. Az 1. sz. 
függeléken kívül a szerkezeti terv leírás változatlan formában 
marad.  
A jóváhagyás után a tervanyagot egységes szerkezetben kell 
dokumentálni.  
A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek 
előkészítése során az 1. pontban megállapított 
Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét 
képező Településrendezési Terv Leírásában foglaltakat 
együttesen kell alkalmazni.  



5 

 

Határidő: folyamatos  
Felelős:   jegyző 
                polgármester  
 
(Rendelet mellékelve.)  

 
(Előterjesztés a hajdúszoboszlói kistérség energia-stratégiájának 
elfogadására) 
 
 12/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói kistérség energia-stratégiáját az előterjesztés 
szerint elfogadja és ütemes megvalósítását - pályázati forrásokat 
is hatékonyan felhasználva - szükségesnek tartja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve részjelentés tételére: 2014. 
szeptember 30. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés kistérségi foglalkoztatási stratégia elfogadására) 
 
 13/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TÁMOP - 1.4.4. - 08/1-2009-0016 számú nyertes pályázati projekt 
keretében elkészített "A turisztikai vonzerő felhasználása 
foglalkoztatásra a hajdúszoboszlói kistérségben" című 
foglalkoztatási stratégiát elfogadja és megvalósítását 
szükségesnek tartja. 
Határidő: folyamatos, illetve részjelentésre: 2012. április 30. 
       zárójelentésre: 2014. szeptember 30. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés szociális típusú város-rehabilitációs pályázat 
előkészítésére) 
 
 14/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő előzetes tartalom alapján  pályázatot 
kíván benyújtani a rövidesen kiírni tervezett európai uniós szociális 
típusú városrehabilitációs konstrukcióra. 
Utasítja a jegyzőt a pályázati projekt előkészítésére, amelynek 
segítésére tudomásul veszi speciális szakértelemmel, 
referenciákkal rendelkező cég önkormányzati eljárásrend szerinti 
kiválasztását, megbízását.  
Az előkészítési folyamat lezárulta és a pályázati kiírás 
megjelenése után újabb előterjesztést kér a projekt tényleges 
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tartalmának eldöntésére és a szükséges önerő biztosítására. 
15%-os önerőként 137.352.941 Ft-ot 2011. évi költségvetésében 
tervezni kíván, amelyre felkéri a polgármestert. 
 
Határidő: - pályázati benyújtási határidőt megelőző 45 nap   
                - önerő költségvetési tervezésére: 2011. február 28. 
Felelős:    - jegyző 
                - önerő költségvetési tervezéséért és a tanácsadó cég    
         kiválasztásáért: polgármester 

 
(Előterjesztés Fenntartható Fejlődési Ideiglenes Bizottság 
létrehozására) 
 
 15/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Fenntartható Fejlődési Terve alapján - a 93/2007. 
(IV.19.) számú határozatával létrehozott "befektetéseket, 
fejlesztéseket előkészítő munkacsoport" egyidejű 
megszüntetésével - Fenntartható Fejlődési Ideiglenes Bizottságot 
hoz létre, amelynek tagjai (elnökét és helyettesét maga választja 
meg tagjai közül): 
 

 városfejlesztési, műszaki bizottság elnöke, 

 pénzügyi, gazdasági bizottság elnöke, 

 oktatási, kulturális, sport bizottság elnöke, 

 ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke, 

 egészségügyi, szociális bizottság elnöke, 

 turisztikai bizottság elnöke. 
 
Az ideiglenes bizottság feladata Hajdúszoboszló Fenntartható 
Fejlődési Tervében szereplő középtávú célok megvalósításának 
elősegítése, ennek érdekében véleményezési, kezdeményezési, 
javaslattételi, felügyeleti jog gyakorlása a különböző döntések 
előkészítése során a fenntarthatóság szempontjából. Az 
ideiglenes bizottság tevékenységét a polgármesteri hivatalban 
létrehozott "Fenntartható Fejlődési Csoport" segíti. 
 
Határidő: folyamatos, illetve jelentésre: 2014. szeptember 30. 
   
Felelős:   - jegyző 
       - ideiglenes bizottság elnöke 

 
(Előterjesztés a Fesztivál-tér bérleti szerződésének 
meghosszabbítására) 
 
 16/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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 tudomásul veszi a Hajdúszoboszló, József A. úti "Fesztivál-
térre" vonatkozóan 2009. március 12-én kötött bérleti 
szerződésben a bérlői jogutódlást 2011. január 1-el ("TORO 
D'ORO KFT" helyett "Gép-Center Vendéglátó és Szolgáltató Kft." 
4033 Debrecen, Szabó Pál u. 54.); 
 

 az immár a Gép-Center Kft. bérlővel 2011. december 31-ig 
hatályos "Fesztivál-térre" vonatkozó bérleti szerződés hatályát - a 
bérleti díj kivételével - változatlan feltételekkel 2015. december 31-
ig meghosszabbítja, tudomásul véve a bérlő által elvégezni kívánt 
újabb fejlesztéseket (térkövezés folytatása, saját sátor 
beszerzése), valamint a szabadtéri színpad zárttá tételét és ezáltal 
bérlő általi őriztetését; 
 

 az évenkénti bérleti díj összege:  

 
  2012-ben: 11.500.000 Ft+ÁFA 
  2013-ben: 12.000.000 Ft+ÁFA 
  2014-ben: 12.500.000 Ft+ÁFA 

  2015-ben: 13.000.000 Ft+ÁFA,  
  amely a mindenkori infláció mértékével azonos ütemben nő évenként.  
 

Határidő: folyamatos, illetve 2015. december 31.    
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés a 2011. évi közfoglalkoztatás lehetőségeiről) 
 
 17/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan pályázatot kíván 
benyújtani a meghirdetett rövid, valamint hosszabb időtartamú 
közfoglalkoztatás támogatására a felhívás alapján. Ehhez 
kapcsolódóan felhatalmazza a Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Többcélú Társulást, hogy benyújtsa pályázatát, amely tartalmazza 
a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és intézményei által 
összeállított teljes létszám- és támogatási igényt. 
 
Határidő: folyamatosan, az első pályázat benyújtására legkésőbb 
2011. január 21. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Közigazgatási Hivatal 
törvényességi észrevételéről) 
 
 18/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztéssel egyetért. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson 
további egyeztetéseket a leendő alpolgármester személyéről és 
kellő támogatottság esetén tegyen javaslatot megválasztására. 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:    polgármester 

 
(Előterjesztés közszolgáltatási feladatokat ellátó városi cégek 
összevonására) 
 
 19/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2011. december 31-i hatállyal a Közüzemi Kft.-t beolvasztja a 
Városgazdálkodási Zrt.-be. 
A Városgazdálkodási Zrt. és a Közüzemi Kft. vezetőjének 
megbízatását 2011. dec. 31-ig meghosszabbítja.  
2012. január 1-től - 2016. április 30-ig a Városgazdálkodási Zrt. 
vezetésével Nyéki Istvánt bízza meg. 
A Hungarospa Zrt. vezérigazgatói munkakörére pályázatot nem ír 
ki, ebben az esetben is 5 éves megbízást kíván adni. 
 
Utasítja a cégek vezetőit, a város jegyzőjét az átszervezés 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2011. dec. 31. 
Felelős:    jegyző 
       cégek vezetői 

(Előterjesztés a Szurmai utca 27-29., Major utca 32. számú 
társasházak villamosenergia ellátásának tulajdonosi 
hozzájárulására) 
 
 20/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a  Hajdúszoboszlói 2091 hrsz-ú közterület, 2388/1 hrsz-ú 
közterület megnevezésű ingatlanok tulajdonosa tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy  az E.ON Titász Zrt. a Major u. 
32. sz.  illetve a Szurmai u. 27-29. sz. társasházak  elektromos 
ellátása érdekében az E.ON Titász Zrt.  (Szabó Mihály által 
készített 9213-0/1/K, 9212-0/1/K rajzszámon nyilvántartott 
terveknek megfelelően) földkábelt fektessen, illetve egy új 5. 
áramkörös kábelszekrényt építsen.   
A képviselő-testület az elektromos hálózat bővítéséhez annak 
függvényében járul hozzá, hogy a kivitelező a 26593-2/2010, 
illetve a 26590-2/2010 számú közútkezelő hozzájárulásában 
foglalt feltételek maradéktalanul betartja.  
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A kivitelező feladata és kötelessége az ingatlan eredeti 
rendeltetési állapotának megfelelő helyreállítása.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi 
hozzájárulás  aláírására.  
 
Határidő: 2011. február 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés garázs értékesítésére) 
 
 21/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem járul hozzá a Hajdúszoboszló, Bányász u. 10. szám alatti, 
5793/17/A/35 hrsz-ú, 10/5 jelölésű, 17 m2 alapterületű, garázs 
megnevezésű ingatlan értékesítéséhez Túri László, 4200 
Hajdúszoboszló, Bányász u. 13. szám alatti lakos részére. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadására)  
 
 22/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 
Temetkezési Vállalat a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
résztulajdonában lévő: 
- Debrecen, I. kerület, belterület 9193 hrsz-ú, valóságban 
Debrecen, Arany János utca 42. szám alatt található ingatlanon 
temetésszolgáltatási irodát alakítson ki, valamint 
- a  Debrecen II. kerület, belterület 22273 hrsz-ú ingatlanon, 
24 órás halottszállítási készenlét megvalósítására telephelyet 
hozzon létre. 
 
A hozzájárulás azzal a feltétellel kerül kiadásra, hogy a Hajdú-
Bihar Megyei Temetkezési Vállalat Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatától a beruházás eredményeként az ingatlanokban 
bekövetkező értéknövekedés megtérítését nem követeli, sem 
egyéb jogcímen – a beruházással kapcsolatosan – 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felé követeléssel nem él. 
A tulajdonosi hozzájárulás a kérelmezőt nem mentesíti a 
vonatkozó szakhatósági hozzájárulások, valamint a szükséges 
engedélyek beszerzése alól. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés építési telek kialakítására) 
 
 23/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 2053 hrsz-ú ingatlan a közterülethez 
nem szükséges részének a 2052/3 hrsz-ú beépítetlen területhez 
történő hozzácsatolásához. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 2053 hrsz-ú ingatlan 
megnevezésének beépítetlen területről Közterület megnevezésre 
történő módosításához, ezzel egyidejűleg a földhivatali ingatlan-
nyilvántartásban való átvezetéséhez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt „KKK 
KÖZL-BIZT-2010.”  pályázat beadásáról) 
 
24/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „KKK KÖZL-BIZT-
2010” megnevezésű pályázati felhívására az Ady Endre utca – 
Malom sor (3321. jelű út 19+279 km szelvény) és a Rákóczi utca – 
Keleti utca (48302 jelű út 0+487 km szelvény) 
útkereszteződésekben jogerős építési engedéllyel rendelkező 
gyalogos-átkelőhelyek megvalósítására valamint a Szílfákalja 12. 
számú ingatlan előtti meglévő gyalogátkelőhely (34121 jelű út 
0+867 km szelvény) előtt csúszásmentes útburkolati rendszer 
kiépítésére a pályázat benyújtását.  
A pályázatra benyújtandó beruházások összértéke árajánlat és 
tervezői költségbecslés alapján 8.866.092,- Ft.  
 
Tekintettel arra, hogy pályázati felhívás szerint önrészként 
elszámolható az önkormányzat által készített tervek költsége 
(917.000,- Ft), és az elszámolható költségek a beruházások 
összértékének 10%-át (886.609,- Ft), meghaladják, így a 
képviselő-testület a pályázat elbírálásáig további pénzügyi forrást 
nem állapít meg. 
Utasítja a jegyzőt, a pályázat beadásához, támogatás esetén 
megvalósításához szükséges intézkedések megtételére, 
felhatalmazza a polgármestert a pályázati dokumentumok, 
szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2011. február 14. a pályázat benyújtására 
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Felelős:  jegyző 
               polgármester 

 
(Előterjesztés a közterületek felbontásáról és közúton folyó 
munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 3/2011. (I. 20.) sz. önkormányzati 
rendelete a közterületek felbontásáról és közúton folyó 

munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételéről  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. § 
(2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 34. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, – a helyi 
közutak, közterületek, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének 
részletes szabályairól - az önkormányzat szervezeti működési 
szabályzatáról szóló 11/2007. (IV. 19.) Ör. sz. rendelete által előírt 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének Városfejlesztési. 
Műszaki Bizottságának és Ügyrendi, Igazgatási, Jogi 
Bizottságának véleményének kikérésével a következőket rendeli 
el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Hajdúszoboszló város 
közigazgatási területén lévő, az ingatlan-nyilvántartásban 
önkormányzati tulajdonként nyilvántartott helyi közutakra, valamint 
az azok részét képező járdákra és gyalogutakra, így különösen a 
belterületi gyűjtő utakra, mellékutakra, lakó- és kiszolgáló utakra, 
külterületi közutakra; kerékpárutakra, gyalogutakra és járdákra 
vonatkozó közútkezelői hozzájárulás megadásának szabályaira. 
(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Hajdúszoboszló város 
közigazgatási területén lévő, közterületként nyilvántartott 
önkormányzati tulajdonú területre, valamint a belterületi földrészek 
közhasználatra átadott részére vonatkozó közútkezelői 
hozzájárulás megadásának szabályaira. 
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki a Közterület használat, 
közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletben szabályozottakra. 
 

2. § 
 



12 

 

A rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes 
vagy jogi személyre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetre (a továbbiakban: kivitelező), aki/amely az 1. §-ban 
meghatározott területeken a közlekedés feltételeit befolyásoló 
vagy a burkolat felbontásával járó munkavégzést kíván folytatni. 
 

3. § 
 
A jelen rendelet hatálya alá tartozó munkálatok Gyógy- és 
Üdülőövezet területén július 1-jétől augusztus 31-ig csak 
kivételesen indokolt esetben végezhetők.  
 

4. § 
 

Értelmező rendelkezések 
 
E rendelet alkalmazásában: 
1. Gyógy- és üdülőövezet: a közterület-használat, közterület-
hasznosítás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
szerinti Gyógy- és üdülőövezet. 
2. Közterület:az az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvény szerinti közterület 
3. Közúton folyó munkák: mindazok az út-, járda 
közműépítések, fenntartási, karbantartási és hibaelhárítási 
munkák, felújítások, amelyek az 2. pontban meghatározott 
területeken folynak és a közlekedés feltételeit befolyásolják vagy a 
burkolat felbontásával járnak. 
 

Járda, kapubejáró és út építése, felújítása 
 

5. § 
 
(1) A nem önkormányzati beruházás keretében épített járdák, 
kapubejárók és utak kivitelezője - közútkezelői hozzájárulás 
birtokában - a kivitelezés megkezdése előtt köteles, a 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, 
Kommunális Irodájánál a kitűzés megtörténtét bejelenteni, annak 
ellenőrzését igényelni.  
(2) Járda, kapubeálló és út létesítését a kivitelezőnek a hozzá 
csatlakozó járdához vagy úthoz szinteltérés és 
szélességkülönbség nélkül kell megvalósítania. 
(3) Amennyiben a kitűzés ellenőriztetése, vagy a közút 
kezelőjének előzetes hozzájárulása nélkül megépített járda, 
kapubejáró vagy út a (2) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg, 
továbbá településrendezési és fejlesztési szempontból nem felel 
meg a jogszabályi előírásoknak, úgy a megvalósult létesítmény 
fennmaradása nem engedélyezhető.  
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(4) Utcafronti beépítésű védett épületek, középületek előtti 
járdaszakaszokat kivéve a járda területén előlépcső és 
mozgáskorlátozott rámpa nem engedélyezhető. 
 

Közutak bontása, helyreállítása 
 

6. § 
 
(1) A közúti közlekedésről szóló törvényal rendkívüli 
igénybevételnek minősített esetben adható közútkezelői 
hozzájárulás: 
a) Május 1. és június 30. közötti időszakban a Sport utca – 
Fürdő utca – Gábor Áron utca – Szent Erzsébet utca – 
Böszörményi út – Pávai-Vajna utcák által határolt tömbben, 
b) Július 1. és augusztus 31. közötti időszakban a gyógy- és 
üdülőövezetben.  
(2) Az 6. § (1) bekezdésében megjelölt területeken, a megjelölt 
időpontokban a közutakon végzett bontási munkák során kitermelt 
törmelék és talaj a helyszínen még átmeneti időre sem tárolható. 
(3) Téli – november 15-től március 15-ig terjedő – időszakban a 
közutak területén nyomvonalas bontással járó közműépítési 
munka végzéséhez a közútkezelői hozzájárulás kiadása 
megtagadható, ha a burkolat helyreállítása az időjárás miatt nem 
biztosítható. Amennyiben a téli időjárás miatt a burkolat 
helyreállítása előre láthatóan nem biztosítható, úgy a közút 
burkolata csak a közúti közlekedésről szóló törvény által rendkívüli 
igénybevételnek minősített esetekben bontható meg. 
(4) 5 éven belül épített, felújított vagy korszerűsített út, 
kerékpárút, gyalogút, járda, parkoló, térburkolat, bontásához 
közútkezelői hozzájárulás csak rendkívül indokolt esetben adható, 
helyreállítása minimálisan az eredetivel megegyező rétegrendben 
és burkolattal lehetséges az alábbiak szerint: 
a) Az úttest nyomvonalas jellegű bontása esetén: az érintett 
szakasz pályaszerkezeti kötőrétegének a munkaárok szélétől 0,3 
méteres átlapolással képzett külső egyenes vonalú (útszegéllyel 
ill. burkolatszéllel párhuzamos) vágás éle közötti sáv, valamint a 
forgalmi sáv felső burkolati rétege teljes szélességében, de 
legalább a munkaárok szélétől mindkét irányban 1-1 méteres 
átfedéssel.  
b) Úttest 20 méteres vagy annál hosszabb nyomvonal jellegű 
bontása esetén a kivitelező köteles legalább egy, azon felül 
minden megkezdett 100 méteres szakaszon, a földművön - a 
pályaszerkezet építése előtt - legalább egy műszeres mérési 
vizsgálattal ellenőriztetni a teherbírást. A földmű terhelhetősége 
legalább E2min=40MN/m2 teherbírási modulus érték esetén 
tekinthető megfelelőnek. 
c) Keresztirányú munkaároknál az a) pont szerinti átfedéseket 
kell alkalmazni. 
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d) Tér, teresedés és egyéb burkolattal ellátott felület esetén a 
helyreállítandó felületet egyedileg kell megállapítani. 
 

7. § 
 
(1) A helyi közutakon végzett bontási munkák megkezdése 
előtt 8 nappal a bontási munkák kivitelezője köteles az érintett 
terület lakóit írásban értesíteni a bontás megkezdésének és a 
helyreállítás befejezésének időpontjáról.  
(2) Bel- és külterületi gyűjtő utak, kiszolgáló utak bontása 
esetén a lakosság tájékoztatását a forgalomkorlátozásokról, a 
kivitelezés várható időtartamáról a helyi médián keresztül a 
kivitelező biztosítani köteles.  
 

8. § 
 
(1) A kivitelező a közút végleges helyreállításáig a megbontott 
útterületet köteles karbantartani, a visszaépíthető burkolókövet, 
szegélykövet köteles úgy elhelyezni, hogy a közlekedést ne 
zavarja. Amennyiben a bontási anyag tárolása a közlekedés 
zavarása nélkül nem oldható meg, a kivitelező köteles azt azonnal 
elszállítani.  
(2) A helyreállításhoz fel nem használható, de 
újrahasznosítható bontott anyagokat fajtánként szakszerűen szét 
kell válogatni és a burkolóanyagot, burkolókövet, szegélykövet, 
egyéb úttartozékot megtisztítva, a mart aszfaltot elkülönítve a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. által kijelölt depóhelyre 
kell szállítani. 
(3) A közút nem közlekedési célú igénybe vételét a 
közműépítési, rekonstrukciós munkák végzése érdekében 
szükséges legrövidebb időtartamra lehet csak fenntartani, a 
munkák befejezését követően a közutat haladéktalanul 
véglegesen helyre kell állítani, és a forgalom számára mielőbb 
vissza kell adni. 
(4) A végleges helyreállítás akadálya esetén a közműépítési, 
rekonstrukciós munkák befejezését követően a közutat a végleges 
helyreállításáig a forgalmi terhelésnek leginkább megfelelő módon 
ideiglenes jelleggel helyre kell állítani. Az ideiglenes 
helyreállításnak a biztonságos közlekedés érdekében szükséges 
fenntartásáról a végleges helyreállításig a kivitelezőnek 
folyamatosan gondoskodni kell.  
 

9. § 
 
(1) A közút végleges helyreállítását minimálisan, az eredetivel 
megegyező, vagy azzal egyenértékű pályaszerkezettel 
(rétegrendben) az alábbiak szerint kell végezni: 
(2) A közút burkolt úttestén: 
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a) Belterületi szilárd burkolatú helyi közút úttestén bármely 
forgalmi sávjában nyomvonal jellegű bontás esetén csak egy 
munkahézag - élvágás - lehet. A meglévő kopóréteget az 
útszegélyig, ennek hiányában az útpálya széléig fel kell szedni és 
munkaárok szélétől 0,5 m átlapolással egységes (burkolatszéllel 
párhuzamos) kopóréteget kell teríteni, függetlenül a munkaárok 
szélességétől. Amennyiben a szükséges helyreállítás szélessége 
meghaladja a forgalmi sáv 50 %-át, akkor a teljes forgalmi sávot új 
kopóréteggel kell ellátni. 
b) Úttest 100 méteres vagy annál hosszabb nyomvonal jellegű 
bontása esetén a kivitelező köteles minden megkezdett 100 
méteres szakaszon, a földművön - a pályaszerkezet építése előtt - 
legalább egy műszeres mérési vizsgálattal ellenőriztetni a 
teherbírást. A földmű terhelhetősége legalább E2min=40MN/m2 
teherbírási modulus érték esetén tekinthető megfelelőnek.  
c) Az úttest keresztirányú bontása esetén a helyreállítást az 
útszegélyre, annak hiányában az út szélére merőleges 
munkahézagokkal kell az igénybe vett forgalmi sáv, vagy félpálya 
teljes szélességében elvégezni. Keresztirányú munkaároknál az 
árok szélétől a pályaszerkezeti kötőréteget 0,3-0,3, a felső 
kopóréteget további 0,5-0,5 m-rel túlnyúló átlapolással kell 
helyreállítani. 
(3) Járda, gyalogút, kerékpárút területén:  
a) Hosszirányú bontás esetén, 1,5 méternél nem szélesebb 
járda, gyalogút aszfalt burkolatát a munkaárok szélességétől 
függetlenül teljes szélességben fel kell szedni, és újból kell 
teríteni.  
b) Hosszirányú bontás esetén, 1,5 méternél szélesebb járda, 
gyalogút és kerékpárút esetében a munkaárok szélétől 0,3 m 
átlapolással a járda, gyalogút, és kerékpárút széléig ki kell építeni 
a burkolatot.  
c) Hosszirányú bontás esetén, a már korábban kialakított 
munkahézag (élvágás) esetén a burkolatot az előzőekben 
meghatározott 0,3 m-es átlapoláson túl a már meglévő 
munkahézag vonaláig ki kell építeni. 
d) Keresztirányú bontás esetén a helyreállítást a szegélyre, 
annak hiányában a járda, gyalogút, és kerékpárút szélére 
merőleges munkahézagokkal teljes szélességben, a munkaárok 
szélétől 0,3-0,3 m hosszúságban túlnyúló átlapolással kell 
elvégezni.  
(4) Tér, teresedés és egyéb burkolattal ellátott felület esetén a 
helyreállítandó felületet egyedileg kell megállapítani. 
(5) Amennyiben útszegéllyel határolt út, járda, gyalogút, 
kerékpárút esetén a helyreállítás a szegélyig történik, a szegély 
átépítését a szükséges mértékig el kell végezni.  
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10. § 
 
Indokolt esetben a közút kezelője elrendelheti gyeptégla vagy 
előnevelt gyepszőnyeg (rúdra göngyölített gyepszőnyeg) 
telepítését.  
 

Záró rendelkezések 
 

11. § 
 
E rendelet a 2011. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a 
hatályba lépését követően megindult munkálatok esetében kell 
alkalmazni. 
 

12. § 
 
Hatályát veszti a közterületek felbontásáról és közúton folyó 
munkákról, valamint nem közlekedési célú igénybevételének 
szabályairól szóló 4/2010. (II. 25.) önkormányzati rendelet.  

 
(Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról) 
 
 25/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról január hónapban 
adott jelentést tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 

  Felelős:   - 
 
 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről) 
 
 26/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 

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

 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt 
eseményekről) 
 
 27/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   -  

 
(Előterjesztés szociális bérlakás kiutalására) 
 
 28/2011. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Papp István u. 2/b alatti 1 szobás, komfortos 
önkormányzati szociális bérlakást Nagy Elekné és családja 
részére 5 év időtartamra kiutalja.  
 
Határidő: 2011. január 31.  
Felelős:  VgZrt vezérigazgatója  

 
 
 
 

 

K.m.f. 
 

 
Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
 
Hajdúszoboszló, 2011. február 3.  
 
 
 
Molnár Viktória leíró 

 
 

 
 


