
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
Ikt. sz.: 14455-1/2017. 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 6-án 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.)  
 
125/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 

1. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről (2016. évről). 
Előadó: megbízott jegyző 
 
2. Előterjesztés a településrendezési tervek módosításához 
beérkezett kérelmekről. 
Előadó: városi főépítész 
 
3. Előterjesztés román-magyar határon átnyúló pályázat készítésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
4. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
5. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről 
szóló önkormányzati rendelet újraalkotására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
6. Javaslat szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének 
átütemezésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról optikai kábelhálózatok 
összekötéséhez. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés a 0498/64 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
10. Előterjesztés bérleti szerződés felmondásáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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11. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
felmondásával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés a Zöld város pályázat módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
13. Előterjesztés a Szent István park felújításáról. 
Előadó: polgármester 
 
14. Előterjesztés utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij 
utca). 
Előadó: megbízott jegyző 
 
15. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetőjének megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi felhívásról. 
Előadó: polgármester 
 
16. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
17. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről. 
Előadó: polgármester 
 
18. Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos 
döntésről (kiegészítés).  
Előadó: megbízott jegyző  
 
19. Előterjesztés a Szabadtéri Színpadról. 
Előadó: polgármester 
 
20. Polgármesteri tájékoztató (szóbeli).  
Előadó: polgármester 
 
21. Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzett 
fanyesésekkel kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
22. Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzett 
fanyesésekkel kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
23. Válasz interpellációra Hősök tere támfal burkolatával és a 
Kossuth u. – Hőgyes u. útkereszteződéssel kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
24. Válasz interpellációra kilátási háromszögekkel kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 

1. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására. 
Előadó: polgármester 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről (2016. évről). 
 
126/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat   
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és terveiről készített 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   társulási elnök, társulási titkár 
 
Előterjesztés a településrendezési tervek módosításához beérkezett 
kérelmekről. 
 
127/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatását adja, 
hogy a HÉSZ az alábbiak szerint módosuljon: 

 
a) Napelem park céljára különleges övezeti besorolás legyen a 
jelenleg 0345/90, tervezett:0345/98 hrsz-ú, a jelenlegi 0238/3, tervezett: 
0238/11 és 0238/1hrsz-ú, továbbá a 0350/21 és 0351hrsz-ú területen 
b) A Fekete László u. DK-i oldalán teljes hosszban legyen kertvárosi 
lakóterület, 50 m telekmélységben 
c) A Luther u. 22. alatti ingatlan Intézményi övezetből kerüljön a 
Településközponti vegyes (Vt-9) övezetbe 
d) A Rákóczi u. – Bajcsy-Zs. u. közötti tömbfeltárásra készüljön 
alternatív, költséghatékonyabb megoldási javaslat(ok) 
e) A Debreceni út menti 3534/4 és 3339 hrsz. alatti ingatlanok 
legyenek a - korábbi testületi döntésnek megfelelően kezelt - 3534/1-3 
hrsz. alatti ingatlanokkal azonosan szabályozva. Feltétel, hogy a 
tulajdonos a többi itteni ingatlan tulajdonosaival azonos mértékben 
vállaljon részt a költségviselésben. 
f) A Liget utca menti Vt-6 jelű tömb övezeti átsorolása (Vt-10) 
történjen meg, alacsonyabb homlokzatmagasságot ehetővé téve 
g) A Gábor Áron u. Aqua Palace és a Platán hotel közötti szakaszán 
a jelenlegi sétány és a strandfürdő kerítése közötti területen legyen 
lehetőség kereskedelmi és vendéglátó építmények elhelyezésére 
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h) Bródy- Szent Erszébet u. 2497/2, 2496/2-5 alatti területen a 
beépítettség növelendő 
i) Bihari úti rekultivált lerakó és a Bihari utca páros oldal kertvégek 
közötti út helyett csatornaterületet legyen szabályozva 
j) JEC és a patika közötti útként szabályozott területrészt a JEC 
területéhez kerüljön csatolásra 
k) Makkos F. utca 7704 hrsz.-ú ingatlanon átmegy egy csatorna, 
kiszabályozása indokolt. 
l) A szabályozási terveken hiányzó közterületek elnevezését, a 
valóságban meglévő, de a tervről hiányzó közterületeket, övezeti 
jelöléseket pótolni szükséges 
m) A HÉSZ és a szabályozási tervek hibajavítását el kell végezni, a 
nem egyértelmű megfogalmazásokat pontosítani szükséges 
n) a HÉSZ elővásárlási jogról szóló 7. sz. melléklete felülvizsgálatra 
kerüljön, különös tekintettel a 3264 hrsz-ú és a 4948 hrsz-ú területekre 
vonatkozó elővásárlási joggal kapcsolatban, ezzel egyidejűleg kerüljön 
sor az 1/2005. (I. 20.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezésére. 
A tervezési feladatok elvégzéséhez szükséges önerőt az önkormányzat a 
beérkezett legkedvezőbb ajánlat alapján a költségvetési tartalékkeretből 
biztosítja. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester  
 
Előterjesztés román-magyar határon átnyúló pályázat készítésére. 
 
128/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
szerinti tartalommal és partneri körrel pályázatot nyújt be az „INTERREG V – A 
Románia – Magyarország Együttműködési Program 6. Határon Átnyúló 
Együttműködés Támogatása Intézmények és Állampolgárok Között” című nyílt 
pályázati felhívására. 
 
A pályázati támogatás szükséges 5%-os önerejét, maximum 2.350.000.-Ft.-ot az 
éves önkormányzati költségvetés tartalék keretéből biztosítja a Hajdúszoboszlói 
Polgármesteri Hivatal részére. 
 
Határidő:  2017. augusztus 31. 
Felelős:   megbízott jegyző 
 
Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2017. (VII. 06.) önkormányzati rendelete 

 Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának 
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, Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 
2016. évi XC. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, 
Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága egyetértésével - 
a következőket rendeli el: 

I. FEJEZET 

A rendelet hatálya 

 

1. § 
 

A 2017. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése az 
alábbira változik: 
 
(1) „A képviselő-testület a 2017. évi költségvetés főösszegét 6.605.280 E Ft-
ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.260.437 E Ft működési célú bevétellel, 
    4.501.205 E Ft működési célú kiadással és 
    -  240.768 E Ft működési egyenleggel, valamint 
 
       886.220 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
              2.104.075 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
          -   1.217.855 E Ft felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 

2. § 
 

Az Ör. 12.§ (1) bekezdése az alábbi f.) ponttal egészül ki: 
 
f.) Gazdasági Bizottságra a Városfejlesztés, Mezőgazdasági Bizottság előzetes 
javaslata alapján a 14. sz. mellékletben szereplő 50.000 E Ft-ot 
intézményfelújításokra. 

3. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-től 
a 2017. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 
Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló 
önkormányzati rendelet újraalkotására. 
 
A 13/2017. (VII. 06.) számú rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
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Javaslat szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítására. 
 
A 14/2017. (VII. 06.) számú rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének átütemezésére. 
 
129/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete 709.672.- forint lejárt határidejű tartozását 
legkésőbb 2021. március 31-ig fizethesse vissza. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  mb. jegyző 
 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról optikai kábelhálózatok 
összekötéséhez. 
 
130/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a hajdúszoboszlói 
1949, 2477/1, 2475/6, 2475/11, 2475/26, 2667/58, 2667/32 hrsz-ú ingatlanokra 
vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulását adja az UPC Magyarország Kft. részére, 
hogy a Bánomkertben, illetve a Böszörményi-Huba út körzetében kiépített hálózat 
összekötésére szolgáló deepfiber alépítmény, földhálózati kábel, kiépítésre kerüljön. 
A földhálózati kábel pontos nyomvonaláról a beruházó köteles egyeztetni a közút 
kezelőjével. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges szakhatósági és 
más engedélyek beszerzésétől és az azokban foglaltak betartása alól. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:   mb. jegyző 
 
Előterjesztés a 0498/64 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezésére. 
 

131/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás a hajdúszoboszlói 0498/64 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozóan, a Hajdúszoboszlói Búzakalász Agrár Zrt.-vel 2011. 
november 16-án kötött szerződést felbontsa, ezzel egyidejűleg, hasonló tartalommal 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata kössön adás-vételi szerződést az ingatlanra. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás között megállapodás jöjjön létre, hogy az Önkormányzat az ingatlant a 
Társulás használatába adja, mindaddig, amíg a megvalósult kerékpárút fennmarad.  
A már kifizetett vételárat a Hajdúszoboszlói Búzakalász Agrár Zrt. nem utalja vissza a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás részére, a Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatával kötendő szerződésben rendezettnek tekinti az ellenérték 
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kiegyenlítését. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Többcélú Társulás egymás között pénzügyileg úgy számol el, hogy a 
határozatlan ideig tartó ingatlan használat ellenértékeként a Társulás a 624.600.- + 
ÁFA összeget fizet meg az önkormányzat részére.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:  mb. jegyző 
 
Előterjesztés bérleti szerződés felmondásáról. 
 
132/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Búzavirág ’94 Kft-
vel 2013. április 22-én a „Fesztivál tér” megnevezésű területre vonatkozóan 
megkötött bérleti szerződést - annak 12.) pontjában foglaltakra tekintettel - 2017. 
szeptember 1-jei határidővel felmondja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kéri Bérlőt a 
szerződés megszűnésével kapcsolatosan adódó és vállalt kötelezettségeinek 
maradéktalanul eleget tenni szíveskedjen. 
 
Határidő:  2017. szeptember 1. 
Felelős:   polgármester, mb. jegyző 
 
Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásával 
kapcsolatosan. 
 
133/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Nonprofit Zrt-vel megkötött, 2014. június 30-án kelt - többször módosított -  
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a hulladékról szóló 2012. évi 
CLXXXV törvény 34.§-ban foglaltak alapján  - tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. a 
Hajdúszoboszlói Zrt. közszolgáltatói megfelelőségi véleményét azonnali hatállyal 
visszavonta -  2017. szeptember 30. napjával felmondja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
felmondásával kapcsolatos okiratok aláírására. 
 
Felkéri mb. Jegyzőt tegye meg a szükséges intézkedések a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás ellátásának folyamatos biztosítása érdekében. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polgármester, mb. Jegyző 
 
134/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, miszerint a – törzstőke felemelés esetén – üzletrészt kíván vásárolni 
40.000.- Ft névértékben a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben 
(székhely: 4031 Debrecen, István út 136.).  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a törzstőke összegét, 
40.000.- Ft-ot a 2017. évi városi költségvetés tartalék kerete (1. sz. melléklet, mérleg) 
terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonszerzéssel összefüggő okiratok aláírására.   
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Polgármester, mb. Jegyző 
 
135/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, miszerint a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
tulajdonosaként szerződést kíván kötni a Kft-vel a hulladékkezelési közszolgáltatás 
ellátására vonatkozóan, melynek feltételeiről a soron következő képviselő-testületi 
ülésen dönt.  
 
Határidő:  2017. szeptember 30. 
Felelős:  Polgármester, mb. Jegyző 
 
136/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, miszerint a Mötv-ben meghatározott módon csatlakozni kíván a 
Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (4024 Debrecen, Piac u. 
20.) a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint. A Képviselő-testület tudomásul 
veszi, hogy a Társulási Tanácsban a szavazati arány közvetetten lakosságszám 
arányos. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási működési 
költségeihez lakosságszám arányban meghatározott összegét, 500.000.- Ft-ot a 
2017. évi városi költségvetés tartalék kerete (1. sz. melléklet, mérleg) terhére 
biztosítja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozással kapcsolatos intézkedések 
megtételére, a szükséges okiratok aláírására.   
 
Határidő: tulajdonszerzést követően azonnal 
Felelős: Polgármester, mb. Jegyző 
 
137/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Debreceni 
Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulási Tanácsába az Önkormányzat 
képviseletére felkéri a megbízott Jegyzőt, hogy jelöljön ki egy, a Hajdúszoboszlói 
Polgármesteri Hivatal munkatársát.  
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Határidő:  tulajdonszerzést követően azonnal 
Felelős:  Polgármester, mb. Jegyző 
 
Előterjesztés a Zöld város pályázat módosításáról. 
 
138/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben 
szereplő Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Zöld város 
kialakítása (TOP-2.1.2-15) felhívásra beadott pályázat csökkentett műszaki 
tartalmával egyetért. A „(H)ősök terein- Kálvin tér és környezetének megújítása 
Hajdúszoboszlón” című és TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00005 azonosító számú 
pályázat megvalósításához hozzájárul az alábbiak szerint:  

- Megvalósítási helyszínek címe, érintett helyrajzi számok:  
Kálvin tér (Hrsz: 2292, 902), Gönczy Pál u. (Hrsz: 2294, 920,2293), 
Fogthüy u. (Hrsz: 2267), Hősök tere (Hrsz: 2471/1, 2296/3, 2297/5, 
2245), Dózsa Gy u. (Hrsz: 897), Hősök tere 19.b (Hrsz: 2296/4/A/3) 
- Megítélt támogatási összeg: 372 147 800 Ft 
- Támogatási szerződésben lévő elszámolható költség: 
397 000 000 Ft 
- Projekt tervezett összes költsége: 427 147 800 Ft 
- Tervezett önerő: 55 000 000 Ft 

A megvalósításhoz szükséges pénzügyi forrást biztosítja 2017. évi költségvetés 1. 
sz. melléklet tartalékok, pályázati tartalékok terhére. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 
Előterjesztés a Szent István park felújításáról. 
 
139/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Szent István park 
felújításával egyetért, megbízza a polgármestert a feladatok végrehajtásával. A 
felújításra a költségvetési tartalékból 80 millió forintot biztosít, amelynek 
felhasználásáról a képviselő-testületet tájékoztatni kell. Tudomásul veszi, hogy 
legkésőbb 2017. október 31-ig előterjesztés készül egy új „elárusítóhely” területének 
kijelöléséről. 
 
Felelős:  polgármester 
Határidő:  folyamatos, illetve 2017. október 31., 2018. május 31. 
 
Előterjesztés utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij utca). 
 
140/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gorkij utca nevének 
megváltoztatását nem támogatja. 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének 
megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi felhívásról. 
 
141/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal HB/11-TÖRV/00800-5/2017 sz. törvényességi észrevételét 
tudomásul veszi. Tiliczky Katalin intézményvezető szükséges szakképesítésének 
megszerzésére vonatkozó határidőt módosítja. A végzettség megszerzésének 
legkésőbbi határideje 2019. december 31. napja. 
 
Határidő:  2017. július 6., illetve értelemszerűen 
Felelős:  polgármester 

 
Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról. 
 
142/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét egy közbeszerzéssel 
kiegészíti az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2017. december 31. 
Felelős: polgármester 
 
Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
 
143/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési 
eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről 
(kiegészítés).  
 
144/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a „Magyar Szürkék 
Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című pályázat előkészítési 
költségeire 10 M Ft keretösszeget biztosít a 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet 
tartalékok, pályázati tartalékok sora terhére. 
 
Határidő:  azonnal 
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Felelős:  mb. jegyző 
 
Előterjesztés a Szabadtéri Színpadról. 
 
145/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megvalósításhoz 
szükséges 56 M Ft pénzügyi forrást biztosítja a 2017. évi költségvetés 1. sz. 
melléklet tartalékok, pályázati tartalékok sora terhére.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester, VgZrt. vezérigazgatója  
 
Polgármesteri tájékoztató (szóbeli).  
 
146/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzett fanyesésekkel 
kapcsolatosan. 
 
147/2017. (VII. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Máté Lajos az 
áramszolgáltató által végzett fanyesésekkel kapcsolatos interpellációjára adott 
választ nem fogadja el.  
 
A válasz kivizsgálásával az önkormányzat Városfejlesztési, Mezőgazdasági 
Bizottságát bízza meg.  
 
Határidő:  szeptemberi testületi ülés  
Felelős:  bizottsági elnök  
 

K.m.f. 
 
 Dr. Sóvágó László       Dr. Korpos Szabolcs sk.            
   polgármester                                                megbízott jegyző 
helyett Holoda Attilla sk.  
             alpolgármester 
 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2017. augusztus 8.  
 
Molnár Viktória leíró 


