
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
Iktatószám: 22472-1/2018.  
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 13-
án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
A képviselő-testület napirendjének meghatározása. 
 

140/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 

 

1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetése első 6 
hónapjának végrehajtásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Zöldségpiac lefedéséről. 
Előadó: vezérigazgató 
 
3. Előterjesztés alapítvány támogatására. 
Előadó: polgármester 
 
4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár szakmai beszámolója elfogadására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár részére pótelőirányzat biztosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat 
biztosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés intézményi pótelőirányzatok kéréséről. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés településrendezési eszközök módosítására. 
Előadó: városi főépítész 
 
10. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. 
Előadó: városi főépítész 
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11. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. (Hajdúföld Kft.) 
Előadó: városi főépítész 
 
12. Előterjesztés a Kormányhivatal törvényességi felhívásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
13. Előterjesztés építési telkek árverésen történő értékesítésre való 
kijelöléséről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
14. Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
15. Előterjesztés a TIGÁZ-DSO Kft. javára történő használati jog 
bejegyzéséről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
16. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról öntözőcső fektetésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
17. Előterjesztés pályázat kiírásával kapcsolatosan autóbusszal 
végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató 
kiválasztása tárgyban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
18. Előterjesztés víziközmű vagyon 2019-2033 időszakra vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervének meghatározására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
19. Előterjesztés épület hasznosítására beérkezett ajánlatról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
20. Előterjesztés rendezvénytér kialakítására a Gábor Áron és Szent 
Erzsébet utcákon. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
21. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
22. Előterjesztés a Dózsa György utca, Bajcsy Zs. u. 
kereszteződésében forgalmi irányító lámpa elhelyezéséről. 
Előadó: polgármester 
 
23. Előterjesztés a művelődési központ melletti park szebbé tételére. 
Előadó: polgármester 

 
24. Előterjesztés alapítvány támogatására.  
Előadó: jegyző  
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25. Előterjesztés beruházás kiemeltté nyilvánításáról.  
Előadó: jegyző  
 
26. Válasz interpellációra Hold zug csapadékvíz és Hamvas utca 
25/A. előtti fával kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
27. Válasz interpellációra Hősök tere 23. ingatlan mögötti sövénnyel 
kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
28. Válasz interpellációra a Szent István parkban található játszótér 
felújításával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
29. Válasz interpellációra Szurmai utcai kanyar forgalomtechnikai 
megoldásával kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
30. Válasz interpellációra a Szép Ernő utca forgalmi rendjével és 
fametszéssel kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
31. Válasz interpellációra önkormányzati tulajdonú üdülővel 
kapcsolatban. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
Beszámoló Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetése első 6 
hónapjának végrehajtásáról. 
 

141/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 
költségvetés első 6 hónapjának végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az év további 
részében is a takarékos gazdálkodás elveinek figyelembevételével járjanak 
el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 
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Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Zöldségpiac lefedéséről. 
 

142/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t, mint a zöldségpiac 
üzemeltetőjét, hogy a következő képviselő-testületi ülésre tegyen 
erőterjesztést a zöldségpiac felújítására vonatkozóan, a 2018. évi 
költségvetésben rendelkezésre álló 70 millió Ft-os keretösszeg terhére. 
 
Határidő: 2018. októberi képviselő-testületi ülés 
Felelős: vezérigazgató  

 
Előterjesztés alapítvány támogatására. 
 

143/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000 Ft 
támogatást nyújt a Hajdúszoboszló Zeneoktatásáért és Kultúrájáért 
Alapítvány részére működési költségekre.  
Az összeg fedezete a 2018. évi költségvetés 12. számú mellékletének 8/ÖK 
sora.  
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős: jegyző 

 
Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
szakmai beszámolója elfogadására. 
 

144/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1. sz. mellékletben 
kiadott 2017. évi és 2018. első félévi szakmai beszámolóját. 
 
Határidő: 2018. szeptember 13. 
Felelős:  jegyző  

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

145/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács 
Máté Művelődési Központ részére könyvbeszerzés és új intézményi 
honlap működtetés feladatok megvalósítására bruttó 4.075.000.- Ft 
pótelőirányzatot biztosít. A pótelőirányzat forrása a város költségvetésének 
„Dologi tartalék az intézmények részére” kerete. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: jegyző, intézményvezető 
 
Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat 
biztosítására. 
 

146/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai 
István Múzeumnak szakmai feladatok megvalósítására 7 millió forint 
pótelőirányzatot biztosít. A pótelőirányzat forrása a város költségvetésének 
„Dologi tartalék az intézmények részére” kerete. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző, intézményvezető 

 
Előterjesztés intézményi pótelőirányzatok kéréséről. 
 

147/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti Központ 
részére gépkocsi vásárlására 5.500.000.- Ft összeget, míg a 
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde részére 1.270.000.- Ft 
összegű (sütő vásárláshoz 670.000.-Ft, kisértékű tárgyieszköz 
vásárlásához 200.000.- Ft, közüzemi díjakra 400.000.- Ft) 
pótelőirányzatokat biztosít az 1/2018. (I.25) számú önkormányzati 
rendelet 12. számú melléklet 21/ÖK sora terhére. 
 
Határidő: 2018. szeptember 21. 
Felelős: jegyző, főkönyvelő, intézményvezetők 

 
Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. 
 

148/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
fordulójához és a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) 
való csatlakozást támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
rendszerhez való csatlakozási nyilatkozat és az ezzel összefüggő 
dokumentumok aláírásával.  
 
Határidő: folyamatos, 2019. augusztus 31. 
Felelős: jegyző, irodavezető-helyettes 
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Előterjesztés településrendezési eszközök módosítására. 
 

149/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékleteként becsatolt településszerkezeti terv módosítását 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, polgármester 
 

(A 12/2018. (IX. 13.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
 
Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. 
 

150/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete belterületbe 
vonja a Fekete László u. DK-i oldalán lévő  
a) 0220/8hrsz-ú külterületi, 0 Ha 9892 m2 területű 8,93 Ak értékű, legelő 
művelési ág alatti ingatlant7950 hrsz. alatti belterületi legelőként, 
b)  0220/23 hrsz. alatti külterületi, 0 Ha 7616 m2 területű 1,92 Ak értékű, 
legelő művelési ág alatti ingatlant 7951 hrsz. alatti belterületi legelőként. 
Az esetleges közművesítési költségek a kedvezményezettet terhelik. 
 
Határidő: 2018. október 31. 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. (Hajdúföld Kft.) 
 

151/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben 
támogatja, hogy a Hajdúszoboszló, 021 hrsz. alatti külterületi ingatlan 
belterületbe vonásra kerüljön. Valamennyi felmerülő költség a tulajdonost 
terheli. A végleges belterületbe vonási vázrajzot ismételten az önkormányzati 
ülés elé kell terjeszteni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés a Kormányhivatal törvényességi felhívásáról. 
 

152/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kormányhivatal törvényességi felhívására adott tájékoztatót az 
előterjesztésben leírtaknak megfelelően elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
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Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés építési telkek árverésen történő értékesítésre való 
kijelöléséről. 
 

153/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Kocsis P. u. 6. szám alatti 10/2 hrsz-ú, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant felveszi az árverésen értékesítendő ingatlanok 
listájára bruttó 5.500.000,-Ft kikiáltási alapáron. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 70. szám alatti 5998 hrsz-ú, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant felveszi az árverésen értékesítendő ingatlanok 
listájára bruttó 22.610.000,-Ft kikiáltási alapáron. 
 
Határidő:  2018. szeptember 30. 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés önkormányzati utak ideiglenes használatáról. 
 

154/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő, alábbiakban felsorolt külterületi utakat a V-Híd Zrt. a 
közlekedési infrastruktúra fejlesztése, nevezetesen a Püspökladány-Ebes 
vonalszakasz vasúti pálya és kapcsolódó létesítmények korszerűsítése 
építési beruházás vonatkozásában organizációs útként ideiglenesen 
használja: 
- Hajdúszoboszló külterület 0114/144 hrsz (föld burkolat) 
- Hajdúszoboszló külterület 0136 hrsz (földburkolat) 
 
A V-Híd Zrt. az utakat 2018. december 15. napig használhatja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy a 0114/144 és 0136 hrsz-ú ingatlanok jelenlegi 
állapota miatt a használat idejére ideiglenes megerősítésre sor kerüljön: az 
érintett rész területkiegyenlítését követően kb. 20 cm vastagságban darált 
tégla, tört beton vagy zúzalék kihelyezése. A V-Híd Zrt. a használat 
végeztével a kihelyezett erősítő anyagot a területről a Polgármesteri Hivatal 
képviselőivel előzetes bejáráson felvett jegyzőkönyv alapján, igény szerint 
elszállítja vagy hagyja az időjárási viszonyoktól függően, de legkésőbb 
2019.március 31 – ig. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az ingatlanok ideiglenes 
használatáról (organizációs út) szóló megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős:  jegyző 
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Előterjesztés a TIGÁZ-DSO Kft. javára történő használati jog 
bejegyzéséről. 
 

155/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a közcélú nyomásszabályozó állomás TIGÁZ-DSO Kft. 
javára történő használati jog bejegyzésére a Hajdúszoboszlói 2475/10 hrsz-ú 
ingatlan 39 m2, a 2475/18 hrsz-ú ingatlan 5 m2 nagyságú területére 
vonatkozóan.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy  
a TIGÁZ-DSO Kft. használati jog alapítása ellenében, az ingatlan használatát 
korlátozó egyszeri kártalanítás jogcímén a 2475/10 hrsz-ú ingatlan esetében 
1.000,-Ft összeget, a 2475/18 hrsz-ú ingatlan esetében 500,-Ft összeget 
fizessen meg az önkormányzat javára. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a használati jog 
alapításáról szóló megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról öntözőcső fektetésére. 
 

156/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 071 és 078 hrsz-ú önkormányzati út 
megnevezésű ingatlan igénybevételével az AGROPOINT KFT. öntözőtelepet 
létesítsen. 
Beruházó köteles a zárt tápvezetéket oly módon megépíteni, hogy az utat a 
jelenlegi koronaszint alatt minimum 1.5 méterre keresztezze. A beruházás 
kivitelezését tenyészidőszakon kívül kell megvalósítani. Beruházó köteles a 
beruházás kivitelezésének ideje alatt is az átmenő forgalom számára 
áthaladást biztosítani. Beruházó a beruházás kivitelezése során, valamint az 
öntözőtelep működése alatt harmadik személy részére okozott károkért 
felelősséggel tartozik. 
 A tulajdonosi hozzájárulást Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az 
öntözés vízjogi engedélyéhez adta ki. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására. 

 
Határidő:  2018. október 15. 
Felelős:  jegyző 
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Előterjesztés pályázat kiírásával kapcsolatosan autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása 
tárgyban. 
 

157/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatás ellátása érdekében szolgáltató kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatását 2019. január 01 – 2023. december 31. 
közötti - 5 év - időszakra vonatkozóan az előterjesztésben foglaltak alapján, 
a jelenlegi szolgáltatási szint megtartása mellett.  

 
Határidő: folyamatos, szerződéskötésre legkésőbb 2018. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

Előterjesztés víziközmű vagyon 2019-2033 időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervének meghatározására. 
 

158/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, 2019-2033. évekre szóló, az 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 
11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési 
Tervét – beruházások - elfogadja.  
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok megtételére, egyben felhatalmazza a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt-t a terv Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnak történő benyújtására jóváhagyás végett. 
 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, 2019-2033. évekre szóló, az 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 
11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési 
Tervét – felújítások, pótlások – elfogadja. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Zrt-t –
mint a terv benyújtásáért felelőst - a terv Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnak történő benyújtására jóváhagyás végett. 
 
Határidő:  2018. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző, HBVSZ Zrt. Elnök igazgató 

 
Előterjesztés épület hasznosítására beérkezett ajánlatról. 
 

159/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Búzavirág-94. Kft. ajánlatát a tervezett Szabadidő Park területén található 
Főépület hasznosítására vonatkozóan. 

 
Felkéri a Jegyzőt a Kft-vel kötendő bérleti szerződés tervezetét terjessze a 
képviselő-testület elé jóváhagyás végett. 
 
Határidő: 2018. októberi testületi ülés 
Felelős: jegyző 

 
Előterjesztés rendezvénytér kialakítására a Gábor Áron és Szent Erzsébet 
utcákon. 
 

160/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, a 
városi nagyrendezvények helyszínéül kijelölt, a Szent Erzsébet utca (3029/2 
hrsz) és Gábor Áron utcán (3030/3 hrsz) található ingatlanok rendezvény 
lebonyolítására alkalmas kialakítását a 2018. évi városi költségvetés 
beruházások (13.sz. melléklet) táblázat 9/ÖK ( ideiglenes elárusítóhelyek 
kialakítása) sora terhére. 
 
Határidő: legkésőbb 2019. március  
Felelős: jegyző 

 
Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan. 
 

161/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
pályázat kiírását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/c. § 
alapján – a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 
455/2013. (XI.29.) Kormányrendelet szerint a közszolgáltató kiválasztása 
céljából. 
A megpályázható közszolgáltatási időszakot 5 évben határozza meg. 
 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázati eljárás lefolytatására, a 
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  szerződéskötésre 2018. december 31. 
Felelős: jegyző, polgármester 

 
Előterjesztés a Dózsa György utca, Bajcsy Zs. u. kereszteződésében 
forgalmi irányító lámpa elhelyezéséről. 
 

162/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bajcsy-
Zsilinszky, Dózsa Gy. utca kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás 
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valósuljon meg. Ennek fedezetére - az önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 25.) önkormányzati rendelet 14. sz. 
melléklet (Felújítások) 2/ÖK sor (Közterületek felújítása) terhére - 30 millió Ft-
ot biztosít.  
Felkéri Bodó Sándor országgyűlési képviselőt, hogy – a fentiekben javasolt 
módon – a probléma megoldásához nyújtson segítséget. 
 
Határidő: azonnal, 2018. december 31. 
Felelős:  polgármester 
 

Előterjesztés a művelődési központ melletti park szebbé tételére. 
 

163/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a művelődési központ melletti 
park felújításával egyetért. A költségek fedezésére a költségvetési tartalék 
terhére 30 millió Ft-ot biztosít.  
 
Megbízza a Városgazdálkodási Zrt.-t a beruházás lebonyolításával. A 
munkálatok befejezésének időpontja 2019. május 15. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2019. május 15. 
Felelős: vezérigazgató 

 
Előterjesztés alapítvány támogatására.  
 

164/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 70.000 Ft 
összeg támogatást hagy jóvá a Hajdúszoboszlói Nyugdíjas Pedagógusokért 
Alapítvány részére az ügyvédi költségek biztosítására a 2018. évi 
költségvetés 11. számú melléklete 11/M sorának terhére. 

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: jegyző 

 
Előterjesztés beruházás kiemeltté nyilvánításáról.  
 

165/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a 
Hajdúszoboszló, külterület 0334, 0331/5-6 helyrajzi számú ingatlanokon 
megvalósuló beruházás és az érintett ingatlanok kiemeltté nyilvánításához. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 

Harmincegyedik napirend:  
Válasz interpellációra önkormányzati tulajdonú üdülővel kapcsolatban. 
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166/2018. (IX. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Máté Lajos önkormányzati tulajdonú üdülővel kapcsolatos 
interpellációjára adott választ. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
K.m.f. 

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

 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2018. 10. 17. 
 
 
Molnár Viktória leíró 


