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

 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 21-
én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.)  
 

218/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 
tevékenységének átvilágításáról, különös tekintettel a közhasznúság 
feltételeinek teljesítésére. 
Előadó: TDM ügyvezető igazgató 
 
2. Előterjesztés 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.  
Előadó: jegyző  
 
3. Előterjesztés építési korlátozások elrendelésének kibővítéséről.  
Előadó: főépítész 
 
4. Előterjesztés intézményi létszámbővítésre.  
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
5. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetéséről. 
Előadó: polgármester  
 
6. Javaslat gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére 
beadott pályázatról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés az Attila u. 16. szám alatti ingatlanrész tulajdonjog 
rendezésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés a Hőgyes u. 35. szám alatti telek értékesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
10. Előterjesztés termőföldek hasznosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére. 
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Előadó: gazdasági irodavezető 
 
12. Előterjesztés a 0359/2 hrsz-ú ingatlan művelési ág módosításáról, 
tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
13. Előterjesztés a 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti 
autóbusz járat működésével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
14. Előterjesztés e-Mobi töltőállomások telepítésével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
15. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
megkötésével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
16. Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotásáról.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
17. Előterjesztés önkormányzati rendeletek hulladékgazdálkodással 
kapcsolatos módosításairól. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
18. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára.  
Előadó: jegyző   
 
19. Előterjesztés közterületek elnevezése tárgyában.  
Előadó: igazgatási irodavezető  
 
20. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
Előadó: igazgatási irodavezető  
 
21. Előterjesztés a képviselő-testület 2018. évi munkatervének 
meghatározására. 
Előadó: polgármester 
 
22. Válasz kérdésre a Szováti útfélen történt tűzesettel kapcsolatban. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
23. Válasz interpellációra Szilfákalja járdaburkolatra gépjárművel 
történő felhajtással kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
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Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. tevékenységének 
átvilágításáról, különös tekintettel a közhasznúság feltételeinek teljesítésére. 

 
219/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft ügyvezetőjének 
tájékoztatását elfogadja és felhatalmazza Hajdúszoboszló Város 
polgármesterét, hogy a társaság közgyűlésén támogassa a szervezet 
társasági szerződésének módosítását a közhasznúság feltételeinek 
megfelelően.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   ügyvezető igazgató  

 
Előterjesztés 2018. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.  
 

220/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeire 
vonatkozó 2018. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja. (1. sz. melléklet: 
2018. évi belső ellenőrzési terv)  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 
Közreműködő: jegyző, belső ellenőrzési vezető 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2018. évi ellenőrzési tervet 
jóváhagyja. (2. sz. melléklet: 2018. évi belső ellenőrzési terv)  
 
Határidő: 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 
Közreműködő: jegyző, belső ellenőrzési vezető 

 

Harmadik napirend:  
 
Előterjesztés építési korlátozások elrendelésének kibővítéséről.  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 

a bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről szóló 9/2017. (IV. 20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (3) bekezdésében 
meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
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törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. § 
 
A bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről szóló 9/2017. (IV. 20.) 

önkormányzati rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 

melléklete lép. 

 

 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

1. számú melléklet  
 
Az építési korlátozással érintett kutak, ingatlanok: 

Sorszám Hosszú név Rövid név Település Korlátozott 
terület (m2) 

1. Hajdúszoboszló-2 Hsz-2 Hajdúszoboszló 
0537/4 

291 

2. Hajdúszoboszló-86 Hsz-86 Hajdúszoboszló 
0537/3 

253 

3. 
 

Hajdúszoboszló-2 Hsz-2 Hajdúszoboszló 
0537/40 

14 

4. 
 

Hajdúszoboszló-86 Hsz-86 Hajdúszoboszló 
0537/40 

61 

 

Negyedik napirend:  
 
Előterjesztés intézményi létszámbővítésre.  
 

221/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézménynél az engedélyezett 
létszámkeretet 82,5 főről 85,5 főre módosítja. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális, Család- és Gyermekjóléti 
Központnál Hajdúszoboszló vonatkozásában az engedélyezett 
létszámkeretet 52,75 főről 55 főre módosítja. 
 
Határidő:  2018. január 01-ről 
Felelős:  jegyző, társulási titkár 

 

Ötödik napirend:  
 
Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2018. évi költségvetéséről. 
 
A 20/2017. (XII. 21.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
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Hatodik napirend:  
 
Javaslat gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására. 
 
A 21/2017. (XII. 21.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 

Hetedik napirend:  
 
Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére beadott pályázatról. 
 

222/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde kisgyermek nevelői részére 
az „EFOP 1.9.9-17 Még jobb kezekben bölcsődei szakemberek 
szakmai fejlesztése elnevezésű pályázatról szóló tájékoztatást 
elfogadja.  
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   jegyző, intézményvezető, irodavezető-helyettes 

 

Nyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés az Attila u. 16. szám alatti ingatlanrész tulajdonjog rendezésére. 
 

223/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Hajdúszoboszló, Attila u. 16. szám alatti 
5523 hrsz-ú 628 m2 nagyságú, Lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű ingatlanban lévő 56/628-ad tulajdoni hányad 350.000,-Ft 
összegű eladási áron történő értékesítéséhez Juhász István, Juhász 
Istvánné és Szabó-Juhász Tünde Andrea részére.  
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Kilencedik napirend:  
 
Előterjesztés a Hőgyes u. 35. szám alatti telek értékesítésére. 
 

224/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Hajdúszoboszló, Hőgyes u. 35.. szám alatti 
5592 hrsz-ú 1201 m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 
értékesítéséhez a Arany Imre részére bruttó 22.270.000,-Ft összegű 
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vételáron. Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az adás-vételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizedik napirend:  
 
Előterjesztés termőföldek hasznosítására. 
 

225/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete öt év bérleti 
időre haszonbérbe meghirdeti az alábbi, szántó, nádas művelési ágú 
ingatlanokat a feltüntetett licitálási alapár mellett. 

 
Sorszám Hrsz Művelési ág, min. o. Ak érték Terület (m2) Bérleti díj 

Ft/év 

1. 099/2 szántó, 2 67,05 19268 189.690,- 

2. 0243/5 szántó, 2 20,27 5826 76.260,- 

3. 0357 nádas 3 
gyep (rét) 6  

25,94 
0.80 

57651 
               4216 
Össz:   61867 

50.000,- 

4. 0359/2 nádas 3 
rét 

kivett: árok 
szántó 4 

0,86 
0,46 

0 
5,68 

179681 
2441 

15951 
3120 

Össz:  201193 
bérbeadható: 

185242 

100.000,- 

 
A haszonbérlet jogát az a pályázó nyeri el, aki a licitáláson a legmagasabb 
bérleti díjra tesz ajánlatot.  
A licitálás során kialakult haszonbérleti díjak a 2018. évre vonatkoznak, ezt 
követően a bérleti díj minden évben megemelkedik a KSH által hivatalosan 
az előző évre közzétett fogyasztói árindex mértékével. 
Amennyiben a szerződés lejárati ideje előtt bérbeadáson kívül más szándéka 
van a termőföldekkel az Önkormányzatnak, úgy az adott gazdasági év 
végével felmondja a szerződést. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2018. április 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére. 
 

226/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 0536, 0563, 0566 hrsz-ú önkormányzati út 
területét érintő öntözőcső fektetésére irányuló beruházás a Vízkincs-Világ Bt. 
(4022 Debrecen, Domokos Márton kert 60/B) által készített 1/2017. számú 
tervdokumentációban foglaltak szerint megvalósításra kerüljön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
dokumentumok aláírására. 

 
Határidő: 2018. január 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenkettedik napirend:  
 
Előterjesztés a 0359/2 hrsz-ú ingatlan művelési ág módosításáról, 
tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról. 
 
 

227/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Hajdúszoboszló, külterületén található 
0359/2 hrsz-ú ingatlan kivett, árok művelési ágú 15951 m2 nagyságú 
alrészlete megosztásra kerüljön a valóságban használt művelési ágnak 
megfelelően árok és önkormányzati út megnevezésű alrészletként. A 
Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges 
munkarészek elkészíttetésére és a Fölhivatalnál történő átvezettetésre. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a hajdúszoboszlói 0361 és 0520 hrsz-ú önkormányzati út, valamint 
a 0359/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosi jog gyakorlója tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 0362/8 hrsz-ú ingatlan villamos-
energia ellátása céljából a Simon László által készített SL 036 2017/É 
számú tervekben foglaltaknak megfelelően a 0520, 0361 és 0359/2 
hrsz-ú ingatlanon közcélú 0,4kV-os szabadvezeték, valamint a 0361 
hrsz-ú ingatlanon közcélú 1kV-os E.ON tulajdonú csatlakozó földkábel 
kerüljön megépítésre. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2018. június 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
 
Előterjesztés a 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti autóbusz járat 
működésével kapcsolatosan. 
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228/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2A jelű 
helyi autóbuszjáratot 2018. évben továbbra is fenntartja. Az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által javasolt 1-4. sz. 
menetrend javaslatok közül a 4. sz. menetrend változatot támogatja, 
amelyhez a szükséges pénzügyi forrást a 2018. évi városi 
költségvetésben biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közszolgáltatási 
szerződés módosítás aláírására. 
Felkéri a Jegyzőt tegye meg a szükséges intézkedéseket a döntés 
időben történő közzététele érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
Előterjesztés e-Mobi töltőállomások telepítésével kapcsolatosan. 
 

229/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. előterjesztés szerinti 
együttműködés keretében 2 db elektromos töltőberendezést telepítsen az 
alábbi meglévő, közterületi parkolóhelyeken: 
- Szent Erzsébet utcán a Bródy Sándor utcához legközelebb eső 
parkolóhely; 
- Huba utcán a repülőtér előtt, a Csaba utcához legközelebb eső parkolóhely. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2 db 
parkolóhelyet térítésmentesen biztosítja az NKft. részére mindaddig, amíg a 
szolgáltatást ingyenesen biztosítja a felhasználók részére. 
 
Amennyiben jogszabály lehetővé teszi a piaci alapon történő szolgáltatás 
nyújtását az NKft. - vagy a mindenkori üzemeltető – számára, úgy köteles a 
mindenkor hatályos közterület-használati díjat megfizetni az Önkormányzat 
számára.  
 
A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 
5/2009. (II. 26.) számú rendelet 1.sz. függeléke (díjtáblázat) alapján az egyes 
létesítményekhez szükséges gépjármű várakozóhely közterület használati 
díja 2017. évben 12.180.-Ft/db/év. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Polgármestert a bérleti szerződés és 
hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   polgármester, jegyző 
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Tizenötödik napirend:  
 
Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésével 
kapcsolatosan. 
 

230/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
előterjesztés mellékletét képező, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötését 10 év 
időtartamra – 2027. december 31. napjáig - a Debreceni Hulladék 
Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel. 
 
Felhatalmazza Polgármestert a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 

Tizenhatodik napirend:  
 
Előterjesztés a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati 
rendelet megalkotásáról. 
 
A 22/2017. (XII. 21.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 

Tizenhetedik napirend:  
 
Előterjesztés önkormányzati rendeletek hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
módosításairól. 
 
A 23/2017. (XII. 21.) és a 24/2017. (XII. 21.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.  
 

Tizennyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára.  
 

231/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát jóváhagyja, annak intézkedési 
tervében megjelölt célok végrehajtásával egyetért.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  jegyző 
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Tizenkilencedik napirend:  
 
Előterjesztés közterületek elnevezése tárgyában.  
 

232/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói 7770 hrsz-ú ingatlant Bánomkerti útként nevezi el. 
 
Utasítja a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az utcaelnevezésekkel 
kapcsolatos igazgatási jellegű intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 
 
Határidő:  haladéktalanul 
Felelős: jegyző 

 

Huszadik napirend:  
 
Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
 

233/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Huszonegyedik napirend:  
 
Előterjesztés a képviselő-testület 2018. évi munkatervének 
meghatározására. 
 

234/2017. (XII. 21.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. évi 
munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2018. évi munkaterve 

 
JANUÁR: 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában levő 
gazdasági társaságok 2018. évi üzleti tervének megvitatása: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Előadók: vezérigazgatók, ügyvezető 
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FEBRUÁR: 
 
1. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2017. évi tevékenységéről. 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
2. Az önkormányzat 2018. évi környezetvédelmi intézkedési, 
valamint (köz)beszerzési tervének meghatározása. 
Előadó: gazdasági irodavezető, közbeszerzési referens 
Megtárgyalja: Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság, Gazdasági 
Bizottság 
 
MÁRCIUS: 
 
1-2. A városi rendőrkapitányság beszámolója, illetve a polgárőrség és a 
mezőőrség tájékoztatója a város közbiztonságáról, a feladatokról. 
Előadó: kapitányságvezető, illetve polgárőr egyesület elnöke, igazgatási 
irodavezető 
 
ÁPRILIS: 
 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 
beszámolói 2017. évi tevékenységükről (közgyűléseik előkészítése): 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Előadó: vezérigazgatók, ügyvezető 
 
2. Beszámoló a 2017. évi önkormányzati költségvetés 
végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
MÁJUS: 
 
1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi 
feladatok 2017. évi ellátásáról, valamint a járási hivatal tájékoztatója 
ugyanerről. 
Előadók: jegyző, szociális szolgáltató központ vezetője, járási hivatal vezetője 
Megtárgyalja: Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
JÚNIUS: 
 
1. Beszámoló a debreceni katasztrófavédelmi 
kirendeltség/hajdúszoboszlói őrs 2017. évi munkájáról. 
Előadó: kirendeltség igazgató 
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2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2017. 
évi tevékenységéről. 
Előadó: jegyző (társulás titkára) 
 
3. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2019. évi mértékének 
előzetes megállapítására. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
Megtárgyalja: Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság, Gazdasági Bizottság 
 
JÚLIUS: 
 
1. Városi kitüntetések adományozása (zárt ülésen). 
 Előadó: polgármester 
 
SZEPTEMBER: 
 
1. Beszámoló a 2018. évi költségvetés első féléves teljesítéséről. 
 Előadó: gazdasági irodavezető 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
OKTÓBER: 
 
1. Beszámoló a városi kommunális infrastruktúra helyzetéről, 
fejlesztésének tennivalóiról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
Megtárgyalja: Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság, Gazdasági 
Bizottság 
 
2. Általános közmeghallgatás 
 
NOVEMBER: 
 
1. Beszámoló a 2018-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról. 
 Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 Megtárgyalja: Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság, Gazdasági 
Bizottság 
 
DECEMBER: 
 
1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének meghatározása (az 
állami költségvetés elfogadásától függően). 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. A képviselő-testület 2019. évi munkatervének meghatározása. 
Előadó: polgármester 
 

Határidő: 2018. december 31. 
Felelős:   polgármester és jegyző 
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K.m.f. 
 

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

 

A kivonat hiteléül: 
 
 
Hajdúszoboszló, 2018. május 2. 
 
 
Molnár Viktória leíró 


