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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 

89/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 
június 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Napirend: 

 
1. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői állására kiírt 

pályázat elbírálására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

2. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola magasabb 
vezetői megbízásának véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
3. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb vezetői 

megbízásának véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
4. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola magasabb vezetői 

megbízásának véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
5. Előterjesztés Városi Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátásáról. 

Előadó: egészségügyi, szociális csoportvezető 
 
6. Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására. 

Előadó: jegyző 
 
7. Előterjesztés az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és 

díjairól szóló 6/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előadó: jegyző 

 
8. Előterjesztés a közterület-használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól 

szóló 5/2009.(II. 26.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
Előadó: főmérnök 
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9. Előterjesztés a közművek önerős építésének önkormányzati támogatásáról 
szóló 10/1992. (V. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
Előadó: főmérnök 

 
10. Előterjesztés a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003.(X. 

16.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
Előadó: főmérnök 

 
11. Előterjesztés Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesületében alapító tagságra. 

Előadó: polgármester 
 
12. Előterjesztés Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási 

megállapodásának felülvizsgálatára. 
Előadó: jegyző 

 
13. Előterjesztés települési értéktár létrehozására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
14. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2014. évi mértékével kapcsolatosan. 

Előadó: igazgatási irodavezető 
 
15. Előterjesztés 3528/2 hrsz-ú ingatlan elnevezéséről. 

Előadó: igazgatási irodavezető 
 
16. Előterjesztés Szarvas Szilárd kérelméről. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
17. Előterjesztés önkormányzati beruházásokból kikerülő, újrahasznosítható bontott 

anyagok felhasználásáról. 
Előadó: főmérnök 

 
18. Előterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) 

megszüntetéséről. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

19. Előterjesztés a K-VIII. jelű öntözőcsatorna hídjának újraépítéséről. 
Előadó: közszolgáltatás-szervező 
 

20. Előterjesztés az árvíz sújtotta térség valamelyik településének nyújtandó 
segítségadásáról. 
Előadó: egyéni képviselői indítvány 
 

21. Előterjesztés az Aprónép Óvoda területén parkoló kialakítása. 
Előadó: egyéni képviselői indítvány 
 

22. Előterjesztés Máté Lajos képviselő úr interpellációjára adott válasz 
kivizsgálására - Aprónép Óvoda parkolási problémája -  
Előadó: főmérnök 

 
23. Válasz interpellációra Dózsa György út 13. ingatlan balesetveszélyes 

lépcsőjével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
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24. Válasz Máté Lajos interpellációjára állattartás témájában. 

Előadó: jegyző 
 

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

ZÁRT ÜLÉSEN: 
 

1. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására. 
Előadó: polgármester 

 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
(Előterjesztés a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői állására kiírt 
pályázat elbírálására.) 
 

90/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 50. §-ában biztosított jogkörében eljárva, Dr. Nagy 
Ibolya 2013.07.01-től 2018.06.30-ig tartó megbízását - a Bocskai István 
Múzeum magasabb vezetői feladatainak ellátására - nem támogatta. 
 
II. A képviselő-testület támogatja, hogy a Bocskai István Múzeum magasabb 
vezetői állásának betöltésére pályázat kiírására sor kerüljön. 
 
III. A képviselő-testület a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 50. §-ban 
biztosított jogkörében eljárva, Nagy Istvánt, a Bocskai István Múzeum 
határozatlan időre kinevezett muzeológus közalkalmazottját 2013.07.01-től a 
magasabb vezetői feladatok ellátására kiírt pályázat lezárultáig, legkésőbb 
2013.12.31-ig megbízza a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával. 
 
Nagy István garantált illetményét a H fizetési osztály 03 fizetési fokozatában 
142.450.- Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 150 %-ában, azaz 
30.000.-Ft-ban, nyelvpótlékát 20.000.-Ft-ban, havi illetményét kerekítve 
összesen 192.500.-Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felkéri jegyzőt a vezetői megbízással kapcsolatos 
munkáltatói és adminisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza 
a polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2013. július 1. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola magasabb 
vezetői megbízásának véleményezésére.) 
 

91/2013. (VI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete sem Gliga 
Erzsébet, sem Sárkányné Kertész Éva pályázatát nem támogatja a Hőgyes 
Endre Gimnázium és Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának 
ellátására. 
 
Határidő:  2013. június 27. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb vezetői 
megbízásának véleményezésére.) 
 

92/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó 
Gyuláné pályázatát támogatja a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 
intézményvezetői beosztásának ellátására. 
 
Határidő: 2013. június 27. 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola magasabb 
vezetői megbízásának véleményezésére.) 
 

93/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
Erdei Gyula pályázatát a Thököly Imre Kétttannyelvű Általános Iskola 
intézményvezetői beosztásának ellátására. 
 
Határidő:  2013. június 27.  
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés Városi Bölcsőde magasabb vezetői feladatainak ellátásáról.) 
 

94/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 30.§ (4) bekezdése 
alapján- figyelemmel a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI tv. 104. § (1) bekezdés g) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva - Bagi Lajosné a Városi Bölcsőde (4200 Hajdúszoboszló, 
Rákóczi u. 23-25.) intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszonyát 2013. 
november 30. napjával felmentéssel megszünteti. Ezzel egyidejűleg - 
munkáját megköszönve - bruttó 400.000.- Ft összegű jutalomban részesíti. 
 
Felmentésének kezdő időpontja: 2013. április 1. 
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A munkavégzési kötelezettség alól 2013. augusztus 01-től 2013. 
november30-ig mentesül. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatalmazza 
a polgármestert a munkáltatói intézkedések megtételére. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy 2013. augusztus 01-től a magasabb vezetői pályázat lezárásáig - az 
intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 
helyettesítési rend szerint - az általános intézményvezető helyettes lássa el 
a magasabb vezetői feladatokat. A feladat ellátásáért havi bruttó 60eFt. illeti 
meg. 
 
III. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B.§ (1) 
bekezdése és a 23. § (2) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 104.§ (1) g, pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a Városi Bölcsőde magasabb vezetői 
álláshelyének a mellékletben szereplő pályázati kiírását és az előkészítő 
pályázati bizottság összetételét elfogadja. 
 
Határidő: 2013.11.30., folyamatos 
Felelős: jegyző, irodavezető-helyettes 

 
(Előterjesztés Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadására.) 
 

95/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot elfogadja, annak intézkedési tervében 
megjelölt célok végrehajtásával egyetért. 
 
Határidő:  2018. június 30., felülvizsgálatra: 2015. június 30. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és 
díjairól szóló 6/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete 

az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 
6/2011. (II.24.) 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: 
 

1. § 
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(1)  Az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 
6/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. §-a kiegészül 
a következő, (2) bekezdéssel: 
 
„(2) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítése – előzetes igény és egyeztetés alapján – a Bocskai 
Rendezvényközpont (4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.) házasságkötő 
termében történhet.” 
 
(2) A rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A házasság a Városháza Bocskai István termében történő, hivatali munkaidőn 
kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként, eseményenként 
25.000.- Ft mértékű díjat, a Bocskai Rendezvényközpont igénybevételekor 
35.000.- Ft mértékű díjat kell fizetni, melyekből 10.000.- Ft az anyakönyvvezető 
díjazása.” 
 
(3) A rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„A bejegyzett élettársi kapcsolat a Városháza Bocskai István termében történő, 
hivatali munkaidőn kívüli megkötése esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként, eseményenként 25.000.- Ft mértékű díjat, a Bocskai 
Rendezvényközpont igénybevételekor 35.000.- Ft mértékű díjat kell fizetni, 
melyekből 10.000.- Ft az anyakönyvvezető díjazása.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2013. július 1-jén hatályba. 

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

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2013. (VI.27.) 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 a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 76. és 
77. § rendelkezéseire, 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, Műszaki Bizottsága és az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi 
Bizottsága egyetértésével a közterület-használat, közterület hasznosítás helyi 
szabályainak módosításáról az alábbi rendeletet alkotta: 
 

1. § 
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A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló rendelet 
(továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
„a) az ingatlan nyilvántartásban Önkormányzati tulajdonban, és kezelésben lévő 
bel-, és külterületi közterületként, közútként, közparkként, közkertként nyilvántartott 
földrészletekre, építményekre (pl.: út, járda, tér, közpark)” 
 
„b) mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetre, akik (amelyek) a 2. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott területet, építményeket igénybe veszik, használják, illetve 
hasznosítják.” 
 

2. § 
 

A rendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„g) a megállító mobil tábla az ingatlan vagy annak egysége (üzlet, iroda stb.) annak 
nyitvatartási ideje alatt úgy helyezhető el, hogy a közúti-, kerékpáros és a 
gyalogosforgalmat ne akadályozza, ne veszélyeztesse. Egy ingatlan, vagy annak 
egységének tulajdonosa, használója a 2. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott területen maximum 3 db megállító táblát helyezhet el elsődlegesen 
az ingatlan vagy annak egysége előtt. Az ingatlan vagy annak egysége előtt 
maximum 5 méterenként 1 db megállító tábla helyezhető el. 
 

3. § 
 

A rendelet 17. § (2) bekezdésében a „2. számú melléklete” kifejezés helyébe a „1. 
számú függelék” kifejezés lép. 
 

4. § 
 

A rendelet 17. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(3) A díjszámításnál minden megkezdett négyzetmétert egésznek kell figyelembe 
venni és minden megkezdett időegységet egész időegységnek kell tekinteni. A 1. 
számú függelékben meghatározott időegységek esetében az éves díjtétel legfeljebb 
hónapokra, a havi díjtétel legfeljebb napokra bontható meg, a napidíj tovább nem 
bontható.” 
 

5. § 
 
A rendelet 20. § (1), (3) és (9) bekezdései helyébe jelen § (1), (2) és (3) bekezdése 
lép, illetve (15) bekezdést követően jelen § (4), (5) és (6) bekezdése lép: 
 
„(1) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 
szerinti közterület.” 
 
„(2) Cégtábla, címtábla, hirdetőtábla: Az a szabadtéri reklámhordozó, amelyik 
fixen rögzített (pl.: talajba betonozott, falra szerelt stb.) tábla formában jelenik meg; 
önálló fényforrással megvilágított, vagy megvilágítatlan kivitelben.” 
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„(3) Közút: az állami vagy önkormányzati kezelésű út határai közötti terület és a 
hozzá tartozó földrészlet.” 
 
„(4) Közpark: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendelet szerinti közpark.” 
 
„(5) Közkert: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendelet szerinti közkert.” 
 
„(6) Megállító tábla: Az a szabadtéri reklámhordozó, amelyik rögzítés nélkül 
elhelyezett tábla formában jelenik meg.” 
 

6. § 
 

Ez a rendelet 2013. július 10-én lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekre is alkalmazni kell. 
 
(Előterjesztés a közművek önerős építésének önkormányzati támogatásáról 
szóló 10/1992. (V. 21.) önkormányzati rendeletének módosításáról.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2013. (VII.27.) önkormányzati rendelete 

a közművek önerős építésének önkormányzati támogatásáról szóló 10/1992. 
(V.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogával élve és (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 21. 
pontjában foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a víziközmű-szolgáltatásról 
szóló 2011. évi CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltakra, 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 
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága és a Városfejlesztési, Műszaki Bizottsága és 
a Pénzügyi Gazdasági Bizottsága egyetértésével a közművek önerős építésének 
önkormányzati támogatásának módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) A közművek önerős építésének önkormányzati támogatásáról szóló 10/1992. 
(V.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(2) A szennyvíz-csatorna hálózatra való utólagos rákötés esetén a lakossági 
hozzájárulás mértékét 1. és 2. számú melléklet tartalmazza.” 
 
(2) A rendelet 5. § (2) bekezdését követően (2a) (2b) és (2c) bekezdéssel egészül 
ki: 
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„(2a) Az 1. és 2. számú mellékletben nem szereplő szennyvíz-csatorna hálózatra 
történő utólagos rákötés esetén a lakossági hozzájárulás mértéke 20.000,- 
Ft/bekötés. 
(2b) A lakossági hozzájárulás teljes összegének megfizetését a szennyvíz-csatorna 
hálózatra történő rákötési igény benyújtásától számított 12 hónapon belül kell 
teljesíteni. 
(2c) A lakossági hozzájárulás megfizetése kizárólag a befogadó gerincvezeték 
kiépítésének részarányos költségét és a rákötés lehetőségének biztosítását foglalja 
magában.” 

2. § 
 
A rendelet 5. § (4) bekezdésének a) pontja törlésre kerül. 

 
3. § 

 
A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A támogatási kérelmet a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 
Városfejlesztési Csoportjához kell benyújtani a közösségeknek.” 
 

4. § 
 
Ez a rendelet 2013. július 10-én lép hatályba. 

 
(Előterjesztés a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003.(X. 16.) 
önkormányzati rendeletének módosításáról.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

21/2013. (VII.27.) önkormányzati rendelete 
a helyi környezet és a természet védelméről szóló 18/2003.(X.16.) 

önkormányzati rendeletének módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és e) 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 a fás szárú növények 
védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (2) és 8. §. § 
rendelkezéseire, 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 Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága, Városfejlesztési, Műszaki 
Bizottsága és a Pénzügyi Gazdasági Bizottsága egyetértésével a helyi környezet és 
a természet védelmének szabályainak módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A helyi környezet és a természet védelméről szóló rendelet 11/A. § (5) bekezdést 
követően az alábbiakkal egészül ki: 
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„(6) Minden közterületen kivágott élő 
a) a talaj felett 1,0 méter magasságban mért 1,5 méter törzskerületet meg nem 

haladó lombos fa kivágása esetén, engedélyes egyszeri fapótlási díjat 
köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni. 

b)  a talaj felett 1,0 méter magasságban mért 1,5 méter törzskerületet 
meghaladó lombos fa kivágása esetén, engedélyes kétszeres fapótlási díjat 
köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni. 

c) örökzöld fás szárú növényzet kivágása esetén, engedélyes egyszeri fapótlási 
díjat köteles az Önkormányzat fatelepítési alapja javára befizetni. 

 
(7) Mentesül a fapótlási díjfizetési kötelezettség alól: 

a) a közterületi kiszáradt vagy 90 %-ban elhalt fák kivágása; 
b) közvetlen élet- és balesetveszély elhárítás miatti fa kivágása; 
c) Önkormányzat saját beruházásában megvalósuló közterület átalakítás, 

felújítás miatti fák kivágása.” 
 

2. § 
 

Ezen rendelet 2013. július 15-én lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő 
ügyekre is alkalmazni kell. 
 

9. sz. melléklet 
 
Fapótlási díj mértéke, összetétele 2013. évben: 
1 db 10-12 cm törzskerületű kétszer iskolázott , földlabdás lombos fa telepítési és 2 
évi utógondozási költségének megfelelő összeg azaz bruttó 26.000,- Ft 
 
(Előterjesztés Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesületében alapító tagságra.) 
 

96/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésnek megfelelően - az alapszabály tervezetével egyetértve - 
alapító-tagként részt vesz a "Hajdúkerületi Hajdúvárosok Szövetsége"-ben. 
 
Határidő: 2013. július 15. és folyamatos 
Felelős: polgármester 
 

(Előterjesztés Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási 
megállapodásának felülvizsgálatára.) 

 
97/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 42. § 5. 
pontjában, valamint a 146. § (1) bekezdésében biztosított jogköre alapján 
megtárgyalta a „Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási 
megállapodásának felülvizsgálatáról” szóló előterjesztést, és az alábbi 
döntést hozza: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés I. számú mellékletét képező társulási megállapodást módosító 
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okiratot megismerve elfogadja a II. számú mellékletben lévő egységes 
szerkezetű társulási megállapodást, és jóváhagyja Társulási Tanács 3/2013. 
(VI.13.) Víziközmű Társ. számú határozatát. 
 
A képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási 
Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés települési értéktár létrehozására.) 

 
98/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar 
nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, 
valamint az ennek végrehajtását szabályozó 114/2013. (IV.16.) 
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján, a települési értéktárat 
nem hoz létre. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

(Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2014. évi mértékével kapcsolatosan.) 
 

99/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi 
idegenforgalmi adómérték vonatkozásában a jelenlegi jogszabályok 
ismeretében nem kíván változtatni, azt a 2013. évi szinten kívánja tartani. 
 
Határidő: 2013. december 2. 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés 3528/2 hrsz-ú ingatlan elnevezéséről.) 
 

100/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Debreceni 
utat és a Sport utcát összekötő 3528/2 hrsz-ú kivett, saját használatú út 
megnevezésű ingatlant kivett, utca megnevezésű ingatlannak nyilvánítja és 
ezzel egyidejűleg Kemping utcának nevezi el 2013. július 1-jétől. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy az érintett ingatlan utca jellegének az országos és 
helyi nyilvántartásokban történő átvezetéséhez szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő: 2013. július 31. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés Szarvas Szilárd kérelméről.) 
 

101/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
hajdúszoboszlói 5885 hrsz.-ú ingatlan telekalakítással történő 
megosztásához, és elvi hozzájárulását adja a kialakuló önálló helyrajzi 
számú ingatlan, ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott értéken 
történő értékesítéséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2013. július 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés önkormányzati beruházásokból kikerülő, újrahasznosítható 
bontott anyagok felhasználásáról.) 
 

102/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a bontási munkálatokból kikerülő, még hasznosítható építőanyagok 
felhasználásra kerüljenek elsődlegesen közterületeken felmerülő 
balesetveszély elhárítási, javítási, karbantartási, építési munkálatokra, 
megfelelő tartalék képzése mellett a felszabaduló mennyiség az 
önkormányzat tulajdonában és kizárólagos fenntartásában lévő intézmények 
telephelyein is felhasználható. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Városfejlesztési, Műszaki valamint az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságokat az intézményi igények felmérését 
követően a rendelkezésre álló építőanyagok felhasználásának 
meghatározására.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK) 
megszüntetéséről.) 

 
103/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 

 
(A határozat szövege mellékletben csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 

 
(Előterjesztés a K-VIII. jelű öntözőcsatorna hídjának újraépítéséről.) 
 

104/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
K-VIII. jelű öntözőcsatorna hídkorlátjának újjáépítését a Peterman Kft. 
árajánlatában foglalt bruttó 430.530.-Ft összegért. 
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A hídkorlát újjáépítéséhez szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 
2013. évi városi költségvetés Általános tartalék II. költséghely terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: 2013. július 30. 
Felelős: jegyző 
 

 
(Előterjesztés az Aprónép Óvoda területén parkoló kialakítása.) 

 
105/2013. (VI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
támogatja az Aprónép Óvoda területén parkoló kialakításáról szóló 
előterjesztést. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

K.m.f. 
 

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

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2013. július 15. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


