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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 6-án tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testületi ülés napirendjének meghatározása.) 
 

68/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 6-i 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Napirend: 
 
1.) Előterjesztések a kistérségi társulással kapcsolatban: 

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

b) A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás alapdokumentumainak 
módosításáról. 

Előadó: munkaszervezet-vezető 
     társulási titkár 
 
2.) Előterjesztés befektetés-ösztönzési stratégia elfogadására. 

Előadó: jegyző 
 
3.) Előterjesztés Dr. Bene Ilona iskola fogorvos privatizációs kérelmére. 

Előadó: egészségügyi szociális csoportvezető 
 
4.) Előterjesztés a 2013. évi választókerületi felújítási munkákra. 

Előadó: VG Zrt. vezérigazgatója 
 
5.) Előterjesztés egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződéseinek és 

rendeletének módosítására. 
Előadó: egészségügyi szociális csoportvezető 

 
6.) Előterjesztések pályázatok benyújtására: 
 a)   Hivatali szervezet-fejlesztésre. 

b)   LEADER-kiírásra. 
 c)   A közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítésére. 

Előadó: jegyző 
 
7.) Előterjesztés turizmus-fejlesztési feladatok teljesítéséhez fedezet 

biztosítására. 
Előadó: jegyző 
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8.) Előterjesztés szilárd hulladék-szállítás díját szabályozó önkormányzati 
rendeletrész hatályon kívül helyezésére. 
Előadó: jegyző 

 
9.) Előterjesztés Sári Antalné úti baleseti kártérítése ügyében. 

Előadó: jegyző 
 
10.) Előterjesztés a 3073 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
11.) Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. évi I. 

negyedévi működéséről. 
Előadó: főmérnök 

 
12.) Előterjesztés az intézmények felújítási igényéről. 

Előadó: főmérnök 
 
13.) Tájékoztatás a városi közvilágítás további korszerűsítésével kapcsolatos 

ajánlatkérés eredményéről. 
Előadó: főmérnök 

 
14.) Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó: polgármester 
 
15.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2012. évi 

közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről. 
Előadó: megbízott aljegyző 

 
16.) Előterjesztés a településrendezési terv K-6 jelű módosítására  

Előadó: főépítész 
 
17.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: polgármester 
 
18.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről. 

Előadó: polgármester 
 
19.) Válasz interpellációra az Aprónép Óvoda parkolási problémájával 

kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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(Előterjesztések a kistérségi társulással kapcsolatban: a) Beszámoló a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről.) 
 

69/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és 
terveiről készített beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: - 

 
(Előterjesztések a kistérségi társulással kapcsolatban: b) A Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Többcélú Társulás alapdokumentumainak módosításáról.) 
 

70/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
jóváhagyja a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
alapdokumentumainak, vagyis Társulási Megállapodásának és Alapító 
Okiratának módosításokkal egységes szövegét a mellékletek szerint. 

 
Határidő: 2013. június 30., illetve (a Társulási Megállapodás és az 

Alapító Okirat esetében) az előterjesztés összes 
tagönkormányzati képviselő-testület által történő elfogadása 

Felelős: polgármester 
 

(Előterjesztés befektetés-ösztönzési stratégia elfogadására.) 
 

71/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztett befektetés-ösztönzési rendszertervet elfogadja. Szükségesnek 
tartja a "Szoboszlo Invest" önkormányzati internetes befektetési modul 
korszerűsítését, valamint a befektetésre ajánlható ingatlanok kataszterének 
összeállítását, amelyekre újabb előterjesztést kér. 

Határidő:  2013. szeptember 30. és folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés Dr. Bene Ilona iskola fogorvos privatizációs kérelmére.) 
 

72/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Bene 
Ilona iskola fogorvos kérését nem támogatja, nem járul hozzá az 
iskolafogászati alapellátás privatizációjához. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30., folyamatosan 
Felelős: jegyző, irodavezető-helyettes 

 
(Előterjesztés a 2013. évi választókerületi felújítási munkákra.) 
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73/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő 1-8-as választókerületek felújítási munkáinak 
elvégzésével a Városgazdálkodási Zrt-t bízza meg, felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2013.október 31. 
Felelős: jegyző 
  vezérigazgató 

 
(Előterjesztés egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződéseinek és 
rendeletének módosítására.) 
 

74/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
egészségügyi alapellátás szolgáltatóinak feladat-ellátási szerződéseit 
módosítja és az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelően elfogadja. 
Ezzel egyidejűleg e tárgyban a módosított szerződések aláírásával a 
polgármestert és a jegyzőt felhatalmazza. A módosítás a 2013. március 21-
én elfogadott alapszerződéssel együtt érvényes. 

 
Határidő: 2013. július 30. 
Felelős: jegyző/irodavezető-helyettes 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013. (VI.06.) rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2010. 
(XII.16.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 
bekezdésének 5.) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az 1997. évi 
CLIV. tv. 152. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A R. 1. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A rendelet hatálya kiterjed a Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén területi / 
intézményi ellátási kötelezettséget vállaló 

 háziorvosokra, 

 fogorvosokra, 

 gyermekorvosokra, 

 iskola-fogorvosokra, gyermek-fogorvosra, 

 iskola-orvosokra, 

 iskola védőnőkre 

 és területi védőnőkre. 
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2. § 
 
A R. 2. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A város Önkormányzata megállapítja, hogy a város közigazgatási területén a 1. 
számú melléklet szerinti utca / intézmény felosztásban 

1. 4 házi gyermekorvosi, 
2. 9 felnőtt háziorvosi, 
3. 3 felnőtt fogorvosi, 
4. 2 iskola orvosi, 4 részmunkaidős iskola orvosi, 
5. 2 iskola fogorvosi és 1 gyermek-fogorvosi-, 
6. 3 iskola védőnői, 
7. és 8 területi védőnői körzetben történik az egészségügyi alapellátás. 

 
3. § 

 
A R. 1. számú mellékletének „Hajdúszoboszló Város iskola-egészségügyi 
ellátás”című táblázat helyébe e rendelet ugyanezen című táblázata lép: 

 
Hajdúszoboszló város iskola-egészségügyi ellátás 

 

Iskola-egészségügyi 
kódja 

Orvos neve Nevelési-oktatási intézmény 
neve 

Oktatási 
létszám 

090097001  Bárdos Lajos Általános Iskola  

  Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskola 

 

  Gönczy Pál Általános Iskola  

  Thököly Imre Általános Iskola  

    

090097396  Közgazdasági Szakközépiskola  

  Hőgyes Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola 

 

  Bocskai István Szakképző 
Iskola 

 

    

 
Részmunkaidős iskola és ifjúság-egészségügyi feladat ellátó orvosok: 
 

Iskola-egészségügyi 
kódja 

Orvos neve Nevelési-oktatási intézmény 
neve 

Oktatási 
létszám 

090097324 Dr. Papp Jenő Szivárvány Óvoda ( Attila u. 51/b.)  

  Aranykapu Óvoda (Arany J. u. 8.)  

090097284 Dr. Parti Gabriella Bambínó Óvoda (Rákóczi u. 84.)  

  Liget Óvoda (Hőforrás u. 145.)  

090097285 Dr. Szapora 
Erzsébet 

Mesevár Óvoda (Kovács Gy. u. 
24.) 

 

  Aprónép Óvoda (Rákóczi u. 21.)  

090097287 Dr. Ozsváth 
Márta Irén 

Lurkó Óvoda (Törökdomb u. 11.)  

  Manókert Óvoda (Ady E. u. 54.)  
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Iskola-védőnői területi ellátási kötelezettség (körzetek): 
 

Iskola-egészségügyi 
kódja 

Ellátó 
védőnő neve 

Nevelési-oktatási intézmény 
neve 

Oktatási 
létszám 

090097629  Thököly Imre Általános Iskola 
Kölcsey u. 2-4. 

 

  Hőgyes Endre Gimnázium 
Rákóczi u. 44. 

 

    

090097630  Bocskai István Szakképző 
Iskola József A. u. 25. 

 

  Gönczy Pál Általános Iskola 
Kálvin tér 7. 

 

    

090097769  Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskola Hőforrás u. 143. 

 

  Bárdos Lajos Általános Iskola 
Arany J. u. 2. 

 

  Közgazdasági 
Szakközépiskola Gönczy Pál 
u. 1. 

 

 
Záró rendelkezések 

 
4.§ 

 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

(Előterjesztések pályázatok benyújtására: a) Hivatali szervezet-fejlesztésre.) 
 

75/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
pályázat benyújtását és pozitív döntés esetén megvalósítását az Államreform 
Operatív Program ÁROP-1.A.5-2013 "Szervezetfejlesztés a konvergencia 
régiókban levő önkormányzatok számára" című kiírásra. 
 
Határidő:  pályázati kiírás szerint 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztések pályázatok benyújtására: b) LEADER-kiírásra.) 
 

76/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
pályázat benyújtásával, a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a „Turisztikai 
szolgáltatás bővítése, fejlesztése” megnevezésű intézkedésre. A pályázat a 
Bocskai István fejedelemnek jutatott, Bécsben őrzött korona hiteles 
másolatának elkészítésére és a helyi református templomban történő 
elhelyezésére irányul, amelynél alapul kell venni a 2011 novemberében a 
2012. évi költségvetési koncepció anyagában szereplő művészi ajánlatot. A 
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korona elkészítésének tervezett költsége 8.000.000 Ft, az egyéb járulékos 
költségekkel (pl.: bemutatóhely kialakítása, védelem, marketing, 
kommunikáció) együtt az igényelt támogatás mértéke legfeljebb 12.000.000 
Ft. Az összköltséghez járuló legfeljebb 3.240.000 ÁFA-t a 2013. évi 
költségvetés tartalékkeretéből biztosítja. 
 

Határidő:  pályázati kiírás szerint 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztések pályázatok benyújtására: c) A közigazgatási partnerségi 
kapcsolatok erősítésére.) 

 
77/2013. (VI. 6.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
pályázat benyújtását és pozitív döntés esetén a megvalósítását, az 
Államreform Operatív Program keretében megvalósuló „Közigazgatási 
partnerségi kapcsolatok erősítése” (ÁROP-1.A.6-2013) pályázati kiírásra. 

 
Határidő: 2013. július 5. 
Felelős: jegyző 

(Előterjesztés turizmus-fejlesztési feladatok teljesítéséhez fedezet biztosítására.) 
 

78/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés általános I. tartalékából 6.000.000 Ft-os keretösszeg-
előirányzatot biztosít egyes turizmusfejlesztési feladatok teljesítésére 
(térfigyelő-rendszer bővítése, skandináv szakértők utazási költsége, révi 
foglalkoztatott). 
 

 Határidő:  2013. szeptember 30. 
 Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés szilárd hulladék-szállítás díját szabályozó önkormányzati rendeletrész 
hatályon kívül helyezésére.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogával élve és (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, - az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága egyetértésével - az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 



 8 

1. § 
 
(1) A települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: rendelet) 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„d) a közszolgáltatási díjmegfizetés rendjének megállapítása;” 
 
(2) A rendelet 36. § (4) bekezdésében a „jelen rendelet 1. számú mellékletében” 
szövegrész törlésre kerül. 
 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik a rendelet 32. § (2) 
bekezdése, a 33. § (1)-(3) bekezdései, valamint az 1. számú melléklete. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló a 
miniszteri rendelet hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. 
 

(Előterjesztés Sári Antalné úti baleseti kártérítése ügyében.) 
 

79/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sári Antalné 
Hajdúszoboszló, Semmelweis utca 4. szám alatt lakó felperes kártérítést 
megállapító peres ügyében tudomásul veszi a Debreceni Törvényszék 
5.P.21.217/2011/52. számú és a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.086/2013/4 
számú ítéletét, és hozzájárul kártérítés címén 1.700.000.- Ft nem vagyoni 
kártérítés, 5.000.000.- Ft tőke és 2012. november 1. napjától kamatainak 
keresetveszteség címén történő megfizetéséhez, valamint 916.373.- Ft 
elsőfokú, és 167.500.- Ft másodfokú perköltség megfizetéséhez. 
 
A kifizetéseket a 2013. évi költségvetés tartalékkerete terhére kell teljesíteni. 

 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a 3073 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről.) 
 

80/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
3073 hrsz-ú ingatlan, ingatlanvagyon kataszterben történő 
forgalomképtelenből – forgalomképesbe való átminősítéséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 

 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: jegyző 
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(Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. évi I. negyedévi 
működéséről.) 
 

81/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság Hajdúszoboszló város területén 
2013. I. negyedévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés az intézmények felújítási igényéről.) 
 

82/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
alábbi intézményi kérelmeket, a feladatok ellátásához szükséges 
keretösszeget a 2013. évi költségvetés általános tartalékkeret II. terhére 
biztosítja az intézmények részére az alábbiak szerint: 

 
1.) Egyesített Óvodai Intézmény - Mesevár Óvoda tagintézményére 
vonatkozó - tető felújítási kérelmére a meglévő héjazat teljes bontását 
fedélszékig, hullámpala ártalmatlanítását, alátét fólia elhelyezését, 
újralécezését, táblás tetőfedő anyag elhelyezését bruttó 8 MFt keretösszegig. 

 
2.) Bocskai István Múzeum, Bocskai u. 11., 12., 14., 21. szám alatti 
telephelyeire vonatkozó általános felújítási igényét (nyílászárók pászítása, 
utólagos szigetelése, mázolása; 2 db raktárhelyiség meszelése; külső 
homlokzat javítása; csatorna pótlása; megdőlt kerítés bontása, újrarakása, 
vakolása, betétek visszahelyezése, festése; stb.) bruttó 3,5 Mft kertösszegig. 

 
Határidő: azonnal, legkésőbb 2013. október 31. 
Felelős: intézményvezető 

jegyző 
 
(Tájékoztatás a városi közvilágítás további korszerűsítésével kapcsolatos 
ajánlatkérés eredményéről.) 
 

83/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kötelezettségvállalás nélküli, előzetes ajánlatkérésére beérkezett 
árajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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(Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, 
Igazgatási, Jogi Bizottságának egyetértésével - a helyi sajátosságok és igények, az 
önkormányzat önálló gazdálkodása megteremtésének, valamint az egyes 
adóalanyok teherviselő képességének figyelembe vételével a helyi adókról szóló 
22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1.§ 
 

Az Ör. az 5. §-t követően az alábbiak szerint egészül ki: 
 

Adókedvezmény 
 

5/A. § 
 

25 % adókedvezmény illeti meg az adóalanyt, ha az építményadóval érintett lakás 
céljára szolgáló épületben, épületrészben egyéb szálláshely-szolgáltatási 
tevékenységet végeznek, amennyiben az építmény a lakcímbejelentés szabályai 
szerint nyilvántartásba vett – életvitelszerűen lakott – lakóhelynek minősül és a 
szálláshely-szolgáltatással érintett épület, épületrész nem minősül műszakilag 
elkülönítettnek. 
 

2.§ 
 

Jelen rendelet 2013. június 10-én lép hatályba, de rendelkezéseit minden 2013. 
január 1-jét követően megindult adóigazgatási eljárásban alkalmazni kell. 
 

(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzéseire 
vonatkozó éves statisztikai összegzésről.) 
 

84/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 
összegzések szerint tudomásul veszi az Önkormányzat 2012. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzések tartalmát. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: polgármester 
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(Előterjesztés a településrendezési terv K-6 jelű módosítására.) 
 

85/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja alapján, továbbá 
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint módosítja a 
város településszerkezeti tervét, melynek része a módosított 
településszerkezeti terv leírása és a módosított településszerkezeti tervlap 
(T-1/m3 rajzszámon). 
 
Fenti határozat az elfogadástól számított 30. napján lép hatályba. 
 
A módosított településszerkezeti tervet valamint az ezzel egyidejűleg 
elfogadott módosított helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a 
központi nyilvántartásba (VÁTI), valamint az érintett véleményező szervek 
részére meg kell küldeni, melyről a városi főépítész gondoskodik. 
 
Határozatról értesülnek (főépítész által, a tervező által összeállított teljes 
anyaggal együtt): 
1. Hajdúszoboszló Város Polgármestere, helyben 
2. Hajdúszoboszló Város Jegyzője, helyben 
3. Városi Főépítész, helyben 
4. Körzeti Építéshatóság, helyben 
5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami 

Főépítésze, Debrecen, Piac u. 54. 4024, és az érdekelt véleményezési 
eljárásban közreműködő szervek 

6. Központi nyilvántartás (VÁTI) tervekkel együtt 
7. „KISSTERV Településtervezési” Építészeti, Szakértői és Mérnöki 

Szolgáltató Kft., 5350 Tiszafüred, Pék u.1. 
8. Irattár 

 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: jegyző 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete 
A helyi építési szabályzat módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 
Étv. 10. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
- Ebes község Önkormányzata, 
- Nádudvar város Önkormányzata, 
- Kaba város önkormányzata, 
- Hajdúszovát község Önkormányzata, 
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- Nagyhegyes község Önkormányzata, 
- Mikepércs község önkormányzata; 
továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) számú Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 3. számú 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 
- Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami 

Főépítésze, 
- Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi szakigazgatási 

Szerve, 
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 
- Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága, 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, 
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága, 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légiközlekedési Igazgatóság, 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Vezetékszolgáltatás-Felügyeleti 

kompetencia központ, 
valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzat Jegyzője, mint építésügyi hatóság véleményének 
kikérésével  
az újraszerkesztett 6/2012. (III. 22.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
E rendelet területi hatálya kiterjed az alábbi területekre: 

a) Hajdúszoboszló külterület 0261/1 hrsz.-ú ingatlan, 
b) Hajdúszoboszló - Ebes közötti kerékpárút területére. 

 
2. § 

 
Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezi: 

a) T-2/m3 jelű szabályozási terv (rajzi munkarész) M = 1: 4 000 
b) T-2/m4 jelű szabályozási terv (rajzi munkarész) M = 1: 8 000 

 

Helyi építési szabályzat módosítása 

 
3. § 

 
A R. 22. § (Ipari gazdasági terület) (3) bekezdése kiegészül: 
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"b) Telken belüli védőfásítás telepítendő a szabályozási terven jelöltek 

szerint." 

Szabályozási terv módosítása 

 
4. § 

 
a) A T-2 jelű szabályozási terv SZH3 tervlapon ábrázolt része a T-2/m3 

jelű szabályozási tervlapon ábrázoltak szerint módosul. 
b) A T-2 jelű szabályozási terv SZH4 tervlapon ábrázolt része a T-2/m4 

jelű szabályozási tervlapon ábrázoltak szerint módosul. 

 

Záró rendelkezések 

 
5. § 

 
(1) a) A R. jelen rendelettel módosul az 1. §-ban felsorolt területekre 

vonatkozóan. 
b) Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan 
változatlan tartalommal hatályban marad. 

(2) a) Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási 
tervlapok a jóváhagyását követő 30. napján lép hatályba.  
b) Jelen rendelet előírásai a folyamatban lévő, de érdemben még el 
nem bírált építéshatósági eljárás során – az ügyfél kérelmére – 
alkalmazhatók. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

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

86/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról június hónapban adott jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.) 
 

87/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
között történt eseményekről 2013. június 6-án adott tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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(Válasz interpellációra az Aprónép Óvoda parkolási problémájával kapcsolatosan.) 
 

88/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprónép 
Óvoda parkolási problémájával kapcsolatos interpellációra adott választ nem 
fogadja el, és az ügy kivizsgálásával megbízza városfejlesztési, műszaki 
bizottságát. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

bizottsági elnök 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2013. július 2. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


