
 

 

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 21800-1/2014. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-
én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testületi napirendjének meghatározása.) 

 
 143/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 

NAPIREND:  
 

1. Eskütételek: 
A) Önkormányzati képviselő eskütétele. 
B) Nem képviselő önkormányzati bizottsági tagok eskütétele. 
Előadó-esküvevő: polgármester 
 
2. Előterjesztés önkormányzati bizottsági tag megválasztásá-
ra. 
Előadó: polgármester 
 
3. Előterjesztés a Városi Bölcsőde magasabb vezetői kineve-
zésére. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
4. Előterjesztés önkormányzati gazdasági társaságok felügye-
lő bizottsági tagjainak megválasztására. 
Előadó: jegyző 
 
5. Előterjesztés aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia 
vitaanyagának elfogadására. 
Előadó: jegyző 
 
6. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
7. Előterjesztés új szervezeti és működési szabályzat megal-
kotására. 
Előadó: jegyző 
 
8. Előterjesztés a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok átvilágítására. 
Előadó: polgármester 
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9. Előterjesztés a gazdátlan galambok elszaporodásának 
megakadályozására. 
Előadó: polgármester 
 
10. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához tu-
lajdonosi hozzájárulás és önrész biztosítása tárgyában. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 072 hrsz-ú ingatlan kisajátí-
tásáról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
12. Előterjesztés a Szabó László zug 7. szám alatti ingatlan ár-
verésen történő ingatlanok listájára való felvételéről. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
13. Előterjesztés az önkormányzati vagyon biztosításáról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
14. Előterjesztés a 4. sz. főúttal párhuzamos földutak átvételé-
ről. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
15. Előterjesztés Szováti úti felüljáró építéshez kapcsolódó gya-
log- és kerékpárút továbbtervezéséről. 
Előadó: főmérnök 
 
16. Előterjesztés Vasútállomás előtti terület kátyúzásáról. 
Előadó: főmérnök 
 
17. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására. 
Előadó: aljegyző-igazgatási irodavezető 
 
18. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata köz-
beszerzési szabályzatának és beszerzési szabályzatának módosí-
tására. 
Előadó: jegyző 
 
19. Előterjesztés a hajdúszoboszlói lakosok parkolásáról. 
Előadó: polgármester 
 
20. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. 
évi közbeszerzési tervének módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
21. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott dön-
tésekről. 
Előadó: polgármester 
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KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés a Szép Ernő utcán található sportpályák meg-
vásárlásáról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

(Előterjesztés önkormányzati bizottsági tag megválasztására.) 
 
 144/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése és az önkor-
mányzat szervezeti és működési szabályzata alapján, Majoros 
Petronellát megválasztja a Turisztikai Bizottság, valamint a Kultu-
rális, Sport, Nevelési Bizottság tagjának. 
 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a Városi Bölcsőde magasabb vezetői kinevezésére.) 

 
 145/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. január  01-től a 2011. évi CLXXXIX. tv. 19. § b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján a Városi Bölcsőde (4200 Hajdúszo-
boszló, Rákóczi u. 23-25.) intézményvezetőjének Szoboszlainé 
Zabos Petrát nevezi ki 5 évre, 2019. december 31-ig, heti 40 órá-
ban, a Kjt. rendelkezéseinek megfelelő besorolási bérrel. A képvi-
selő-testület felkéri a jegyzőt a vezetői kinevezéssel kapcsolatos 
munkáltatói és adminisztratív intézkedések előkészítésére és fel-
hatalmazza a polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:   jegyző 
 

(Előterjesztés önkormányzati gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjai-
nak megválasztására.) 

 
146/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottsági tagjait: 

 Dr. Papp Jenő (an: Fehér Jolán) 
4200 Hajdúszoboszló, Kodály Zoltán u. 19. 

 Dr. Úr Attila Bendegúz (an: Papp Jolán) 
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4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 26. 
 
szám alatti lakosokat a 2013. évi V. tv. 3:25.§ (1) bekezdés c) 
pontja alapján 2014. november hó 30. napjával - az eddig végzett 
munkájuk elismerése mellett - visszahívja. 
 
147/2014. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság felügyelőbizottságának új 
tagjaivá: 
 

 Antalné Tardi Irén (an: Varga Róza) 
4200 Hajdúszoboszló, Bordángát u. 2. 

 Dr. Pinczés Róbert (an: Csaba Mária Anna) 
4200 Hajdúszoboszló, Daru zug 1. 
 
szám alatti lakosokat a 2013. évi v. törvény 3:114.§-a alapján 
2014. december hó 01. napjával megválasztja. 
A felügyelőbizottsági tagok jogviszonya 2014. december hó 01. 
napjával kezdődik, a jogviszony vége 2019. november hó 30. nap-
ja. 
 
148/2014. (XI.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Máté Lajos önkormányzati képviselőt jelöli ki közgyűlési 
képviselőnek, aki a 2014. november 28. napján 11.00 órakor 
kezdődő Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. közgyűlésén a na-
pirendekkel kapcsolatos döntéseket meghozza. Egyben utasítja a 
vezérigazgatót, hogy a szükséges módosításokat a személyi vál-
tozások kapcsán az Alapszabályban hajtsa végre. 
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős:   polgármester 
    Czeglédi Gyula vezérigazgató 
 
149/2014.(XI.27.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. tulajdo-
nosi jogainak gyakorlója a társaság Felügyelőbizottságának tagja-
it: 
- Majoros Petronella, 4200 Hajdúszoboszló, Major u. 17.  
- Szandai Kázmér, 4200 Hajdúszoboszló, Árpád u. 54. 
- Radácsi Gusztáv, 4200 Hajdúszoboszló, Bercsényi u. 32. 
szám alatti lakosokat a 2013. évi V. tv. 3:25.§ (1) bekezdés c) 
pontja alapján 2014. november hó 30. napjával visszahívja. 
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150/2014.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási  Nonprofit Zrt. tulajdo-
nosi jogainak gyakorlója a társaság Felügyelőbizottságának tagjá-
vá: 
- Orosz János, (an: Grigár Aranka) 4200 Hajdúszoboszló,  
Kádár u. 4/A. 
- Gönczi Lajos, (an: Jákób Margit Zsófia) 4200 Hajdúszo-
boszló, Kodály Z. u. 7. 
- Széles Krisztián, (an: Kozák Éva) 4200 Hajdúszoboszló, 
Nádudvari u. 40. 
szám alatti lakosokat a 2013. évi v. törvény 3:114.§-a alapján 
2014. december hó 01. napjával megválasztja. 
A Felügyelőbizottsági tagok jogviszonya 2014. december hó 01. 
napjával kezdődik, a jogviszony vége 2019. november hó 30. nap-
ja. 
 
A tulajdonosi jogok gyakorlója utasítja a társaság vezérigazgatóját, 
az Alapító Okirat szükség szerinti módosítására. 
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős:   Nyéki István vezérigazgató 
 
151/2014.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Fele-
lősségű Társaság felügyelő bizottságából 2014. november 30. 
napjával visszahívja 
 

 Kanizsay György Béla 
4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 7. I/4. 
szám alatti lakost, önkormányzati képviselőt, egyben felügyelő 
bizottságába tagként megválasztja 
 

 Istók Csaba 
4200 Hajdúszoboszló, Major u. 19. II/7.  
szám alatti lakost. 
 
Felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a változást érvényesítse a 
cégbíróságon. 
 
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős:   Kabály Zsolt ügyvezető 
 

(Előterjesztés aktualizált Integrált Városfejlesztési Stratégia vitaanyagának el-
fogadására.) 

 
152/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának aktualizált munka-
anyagát az önkormányzat www.hajduszoboszlo.eu közigazgatási 
portálján, újabb döntésig terjedő meghatározatlan időre szakmai-
lakossági-társadalmi vitára bocsátja. Az érkező véleményekről, ja-
vaslatokról a stratégia véglegesítésének megkezdésekor tájékoz-
tatást kér. 
 
Határidő: 2014. december 15. és folyamatos 
Felelős:   jegyző 

 
(Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
18/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetéséről szóló 
3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításának és vég-
rehajtásának 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, Ma-
gyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tör-
vény előírásai és felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptör-
vénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében el-
járva – az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jog-
körében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottsága egyetérté-
sével – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A 2014. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) be-
kezdése az alábbira változik: 
 
„A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés főösszegét 
6.659.964 eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.769.802 eFt működési célú bevétellel, 
    4.800.192 eFt működési célú kiadással 
és 
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    -    30.390 eFt működési egyenleggel, 
valamint 
 
     1.109.560 eFt felhalmozási célú bevé-
tellel, 
    1.859.772 eFt felhalmozási célú kia-
dással és 
    -  750.212 eFt felhalmozási egyenleg-
gel,  
fogadja el.” 
 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2014. január 1-től a 2014. évi költségvetés végrehajtásáig kell al-
kalmazni. 

 
(Előterjesztés új szervezeti és működési szabályzat megalkotására.) 

 
  (A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
 

(Előterjesztés a többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok átvi-
lágítására.) 

 
153/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el-
rendeli az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt., és a Haj-
dúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, valamint a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonp-
rofit Kft. pénzügyi, gazdasági helyzetének felülvizsgálatát. 
 
Határidő: 2015.január 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a gazdátlan galambok elszaporodásának megakadályozására.) 
 

154/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a hivatalt, hogy mérje fel, milyen károkat okoznak a vá-
rosban az elszaporodott gazdátlan galambok. Amennyiben a hely-
zet intézkedést kíván, az kinek a feladata, tud-e ebben az önkor-
mányzat segítséget nyújtani. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős:   jegyző  
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(Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához tulajdonosi hozzájáru-
lás és önrész biztosítása tárgyában.) 

 
155/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló Sport 
utca 5. szám alatti, 3504/3 helyrajzi számú ingatlanra, a felújítás, 
az öltöző épületre történő emeletráépítés befejeztével, a beruhá-
zás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar Állam ja-
vára a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évre a 
folyósított támogatás mértékéig jelzálog bejegyzésére kerüljön sor. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a beruházás tervezett teljes költségének 30 %-át, 
13.300.000.-Ft-ot önrészként, a költségvetési tartalék terhére biz-
tosítja. 
 
Határidő:  2015. március 10., illetve értelemszerű 
Felelős:      jegyző 

 
(Előterjesztés a hajdúszoboszlói 072 hrsz-ú ingatlan kisajátításáról.) 

 
156/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló külterületén 072 hrsz. alatt felvett in-
gatlan 221 m2 nagyságú területének Magyar Állam nevében eljáró 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által – az M35 autópálya 4. 
sz. főút Berettyóújfalu közötti szakasz megvalósítása érdekében 
történő – kisajátításhoz. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete elfogadja az ingatlanrész kisajátításáért 
felajánlott 76.720,-Ft összegű ellenértéket. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Szabó László zug 7. szám alatti ingatlan árverésen történő in-
gatlanok listájára való felvételéről.) 

 
157/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Szabó László zug 7. szám alatti 2398/1 hrsz-ú, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlant felveszi az „Árverésen 
értékesítendő ingatlanok” listájára. A telek kikiáltási árát ingatlan-
forgalmi szakértői vélemény elkészültét követően határozza meg a 
képviselő-testület. 
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Határidő: 2014. december 31.  
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az önkormányzati vagyon biztosításáról.) 

 
158/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és 
intézményei vagyon- és felelősség biztosításának pályáztatására 
2015. évben kerüljön sor. A pályázat elbírálásáig a jelenlegi bizto-
sítónál maradnak a biztosítási kötvények.   
 
Határidő: azonnal, 2015. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés a 4. sz. főúttal párhuzamos földutak átvételéről.) 
 

159/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem járul hozzá,hogy a hajdúszoboszlói 047/15, 050/16-050/19, 
050/23-050/26, 050/52-050/54, 017/32-017/35, 045/4, 045/10, 
045/12, 033/1, 033/3-033/29, 033/75-033/77 számú ingatlanok 
érintésével kialakuló, a 4. számú főúttal párhuzamos földutak Haj-
dúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonába és vagyonke-
zelésébe kerüljenek.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem járul hozzá, hogy a hajdúszoboszlói 046 és 049 hrsz-ú ingat-
lanokból a 4. számú főút nyomvonalába eső terület a Magyar Ál-
lam tulajdonába és a KKK vagyonkezelésébe kerüljön. 
 
Határidő:  - 
Felelős:    - 

 
(Előterjesztés Szováti úti felüljáró építéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút 
továbbtervezéséről.) 

 
160/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Roden Mérnöki Iroda Kft. által a Szováti úton tervezett 
külön szintű közút-vasút keresztezés műtárgy (felüljáró) 
létesítéséhez kapcsolódóan, a ÚT-14-KV-(41)-2013. tervjelű 
tervdokumentáció tervezési határa (11012/2 hrsz.-ú csatorna) és 
az Alma dűlő közötti szakaszon gyalog- és kerékpárút létesítését a 
NIF Zrt. beruházásához kapcsolódóan. 
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A szükséges gyalog- és kerékpárút tervezési munkálatokkal a 
felüljárót tervező Roden Mérnöki Iroda Kft.-t bízza meg, az 
árajánlatban szereplő bruttó 444.500,- Ft összegért, melyet a 
2014. évi városi költségvetés 9. sz. melléklet 39/ÖK „Útépítési, 
felújítási tervek készítése” költséghely terhére biztosítja. 
 
Határidő:  2014. november 30. 
Felelős:    jegyző 
 

(Előterjesztés Vasútállomás előtti terület kátyúzásáról.) 
 
161/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a vasútállomás előtti területen a burkolt felületek 
előterjesztés szerinti javítását bruttó 1.270.000,- Ft összegben, 
amelynek pénzügyi fedezetét a 2014. évi városi költségvetés 14. 
sz. melléklet 1/ÖK „ Útszőnyegezések” költséghely terhére 
biztosítja. 
 
Határidő:  2014. december 15. 
Felelős:   jegyző 
               VG NZrt. vezérigazgató 

 
(Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosí-
tására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 20/2014. (XI.27.) 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 feladat-
körében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képvise-
lő-testületének Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottságának vé-
leményének kikérésével - a helyi sajátosságok és igények, az ön-
kormányzat önálló gazdálkodása megteremtésének, valamint az 
egyes adóalanyok teherviselő képességének figyelembe vételével 
az alábbi rendeletet alkotja a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása tár-
gyában: 

 
1. § 

 
(1) A Rendelet 5. § d./ pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
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„d./ a lakás céljára szolgáló építmény, amennyiben az életvitelsze-
rűen lakott, kivéve, ha vállalkozó vagy magánszemély által jöve-
delemszerzés céljából hasznosított,” 
 
(2) A Rendelet 5. § e./ pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„e./ a lakás céljára szolgáló építmény, amennyiben az életvitelsze-
rűen nem lakott és a Tessedik S. u. - Liget u. – Böszörményi út – 
Csanády tér – Kenézy u. - Bethlen u. – Luther u. – Árpád u. – Atti-
la u. – Wesselényi u. - Hőforrás u. – Gázláng u. – Bartók B. u. - 
Lehár F. u. - Hóvirág u. – Debreceni útfél megnevezésű közterüle-
tek által bezárt területen kívül található, kivéve, ha vállalkozó vagy 
magánszemély által jövedelemszerzés céljából hasznosított.” 
 

2. § 
 

                      Jelen rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 
 

(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályza-
tának és beszerzési szabályzatának módosítására.) 
 

162/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési 
szabályzatának és beszerzései szabályzatának módosítását és el-
fogadja azok - az előterjesztés mellékletei szerinti - egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés a hajdúszoboszlói lakosok parkolásáról.) 

 
163/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy 2015. február 1-től a József Attila utca eleje 
(Délibáb Szállodáig), a Mátyás király sétány, Hungarospa Gyógy-
fürdő téli bejárata előtti tér kivételével, a hajdúszoboszlói lakosok 
parkolási díjat ne fizessenek, a június- július-augusztus nyári hó-
napok kivételével. 
 
Utasítja az illetékeseket, hogy a testület januári ülésén az önkor-
mányzati rendelet módosítását terjesszék elé. 
 
Határidő: 2015. január 31. 
Felelős:   polgármester   
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(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról.) 

 
164/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét az alábbi közbe-
szerzéssel egészíti ki: 
 
- közbeszerzés tárgya: földgáz energia beszerzése 
- közbeszerzés típusa: árubeszerzés 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: nyílt 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2014. október 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2014. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.) 

 
165/2014. (XI. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köz-
beszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót tu-
domásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
 

K.m.f. 
 

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

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2014. január 16. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 

 


