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Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 

4200. Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

telefon: 52/557-300 fax: 52/557-302 

e mail: polgmhiv@hajduszob.hu 

____________________________________________ 

Ügyiratszám: 17360-1/2015.   

K I V O N A T 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága a 

2015.szeptember  08 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács 

Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

142/2015.(IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága a 2015. 

szeptember  08 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervének módosítására. (1.sz. 
képviselőtestületi napirendi javaslat) 
Előadó: vezérigazgató 

2. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2015. évi I. negyedévi és I. félévi 
működéséről 
Előadó: főmérnök 

3. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati költségvetés első 7 hónapos végrehajtásáról. (6.sz. 
képviselőtestületi napirendi javaslat) 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 

4. Előterjesztés ingatlanok megvásárlásáról. (8.sz. képviselőtestületi napirendi javaslat) 
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő 

5. Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt. kérelméről. (9.sz. képviselőtestületi napirendi javaslat) 
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő 

6. Előterjesztés pályázati együttműködési megállapodás aláírására. (13.sz. képviselőtestületi 
napirendi javaslat) 
Előadó: jegyző 

7. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan. (20.sz. képviselőtestületi 
napirendi javaslat) 
Előadó: főmérnök 
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8. Előterjesztés a városi köztemetőben található védett sírokkal kapcsolatosan és síremlék 
védetté nyilvánítására érkezett kérelemről. (21.sz. képviselőtestületi napirendi javaslat) 
Előadó: főmérnök 

9. Előterjesztés tervezési munkákra pénzügyi keret biztosításáról. (22.sz. képviselőtestületi 
napirendi javaslat) 
Előadó: főmérnök 

10. Előterjesztés 2015. évi fásításról. (23. sz. képviselőtestületi napirendi javaslat) 
Előadó: főmérnök 

Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag: 

11. Előterjesztés közterület fölé nyúló, világító pilon elhelyezésével kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

12. Előterjesztés reklámtábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

13. Előterjesztés ÉLA Bt. közterület használattal kapcsolatos kérelméről 
Előadó: főmérnök 

14. Előterjesztés a Liliom utca - Ibolya utca közötti átjárás megszüntetésére vonatkozó kérelemről 
Előadó: főmérnök 

15. Előterjesztés városi utak padkarendezéséről 
Előadó: főmérnök 

16. Előterjesztés a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezésével kapcsolatos 
kérelemről 
Előadó: főmérnök 

17. Előterjesztés a 2015. évi belterületi szúnyoggyérítéssel kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 

 

18. Előterjesztés az Attila utcai óvodánál közlekedési tábla kihelyezésével kapcsolatban 

Előadó: Kanizsay György Béla - képviselő 

19. Bejelentések, tájékoztatások 
 
Napirendek megtárgyalása: 
 

1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervének módosítására. 
 
A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács 

Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

143/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a Hungarospa 
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Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt 2015. Üzleti és beruházási tervének jelen 

előterjesztés szerinti módosítását.  

Felelős: Czeglédi Gyula vezérigazgató 

Határidő: folyamatos 

2. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2015. évi I. negyedévi és I. 
félévi működéséről 

A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács 

Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

144/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Észak-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. Hajdúszoboszló város területén 2015. I. negyedévben végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítás tájékoztatójában foglaltakat tudomásul vegye. 

Határidő: - 

Felelős:   - 

3. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati költségvetés első 7 hónapos végrehajtásáról. 

A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács 

Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

145/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés első 7 
hónap teljesülésének 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 
 

4. Előterjesztés ingatlanok megvásárlásáról.  
A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács 

Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

146/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájáruljon a 3329 hrsz-ú ingatlan megvételére történő vételi ajánlat benyújtásához a 
Tigáz Zrt. részére bruttó 11.000.000,-Ft összegben. 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájáruljon ahhoz, hogy a Debreceni útfélen található 3339 hrsz-ú ingatlanra vételi 
ajánlat kerüljön benyújtásra bruttó 2.000.000,-Ft összegben.  
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Határidő: 2015. szeptember 11. 

Felelős: jegyző 

5. Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt. kérelméről. 

 
A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács 

Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

147/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájáruljon, a Hrsz:1593 - 

Csanády téren üzemelő víztorony tetejére történő 1 db 0,25 m-es (250x360x290mm, 3,5 kg) 

antenna felszereléshez. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges iratok aláírására. 

Határidő: 2015. október 1. 

Felelős:    Jegyző 

6. Előterjesztés pályázati együttműködési megállapodás aláírására.  

A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács 

Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

148/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzattal a projekt előkészítéssel és megvalósítással összefüggő feladatok ellátására 

szolgáló együttműködési megállapodást az előterjesztés és mellékletei szerint megkösse és 

felhatalmazza a polgármestert aláírására. 

Határidő: 2015. szeptember 15. 

Felelős:   jegyző 

7. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötésével kapcsolatosan.  

A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács 

Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

149/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 44/c. § alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, 

szállítására és ártalmatlanításra történő átadására vonatkozó közszolgáltatási tevékenység 

ellátásra vonatkozóan a Loós és Társa Kft. (4031 Debrecen, Csillagvirág u. 10. képviseli: Loós Imre 
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ügyvezető), mint nyertes ajánlattevővel köt közszolgáltatási szerződést 2015.10.01. – 2018.12.31. 

közötti időtartamban.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Közszolgáltatási szerződés aláírására. 

Határidő:  szerződéskötésre 2015. szeptember 30. 

Felelős:   Jegyző  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

………/2015. (……..) Ör. sz. rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatásról 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a 

vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

Bevezető rendelkezések 

1. § 

(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz rendszeres gyűjtésére és elszállítására, valamint 
ártalmatlanításra és kezelésre történő átadására helyi közszolgáltatást szervez és ezen 
tevékenységek folyamatos és teljes körű ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 
 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 

Hajdúszoboszló város közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira terjed ki, 

akiknek az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék elszállítása ás ártalommentes 

elhelyezése nem kiépített szennyvíz-csatorna hálózaton történik. 

(3) Hajdúszoboszló város közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatást a 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet, illetve jelen 

rendelet szabályai szerint lefolytatott eljárás alapján jogot szerzett közszolgáltató köteles 

biztosítani. 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és szállítására 

közszolgáltatási jogot szerzett szolgáltató (továbbiakban: Közszolgáltató) megnevezése: Loós és 

Társa Kft. (4031 Debrecen, Csillagvirág utca 10.) 

(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására és kezelésére 

vonatkozó közszolgáltatást a  Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. végzi. 
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(6) Hajdúszoboszló közigazgatási terültén lévő ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója 

(továbbiakban: ingatlantulajdonos) köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

gyűjtéséről és annak a Közszolgáltató részére történő átadásáról a vonatkozó jogszabályokban, 

illetve jelen rendeletben meghatározott módon gondoskodni, ha ingatlanán nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik. 

(7) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben kijelölt Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási 

tevékenységét (gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, kezelés) veheti igénybe. 

II. Fejezet 

Értelmező rendelkezések 

2. § 

Jelen rendelet alkalmazásában: 

a.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: olyan háztartási szennyvíz, amelyet a 
keletkezés helyéről vagy átmeneti tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben 
történő tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – gépjárművel szállítanak el 
ártalmatlanítás céljából, 

b.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, elszállítására irányuló 
közszolgáltatás: az önkormányzat által szervezett és fenntartott közszolgáltatás, mely kiterjed a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az ingatlantulajdonostól történő 
átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából történő átadására, 
 
c.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására irányuló 
közszolgáltatás: a települési folyékony hulladék ellenőrzött és rendezett lerakását, 
ártalmatlanítását szolgáló a városi szennyvíztelepen található leürítő hely üzemeltetése, 
 
d.) leürítő hely: az önkormányzat tulajdonában lévő 0234/6 hrsz-ú városi szennyvíztisztító 
telepen kialakított, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadását, 
ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki védelemmel ellátott építmény,  
 
e.) ingatlantulajdonos: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, akinek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő 
ingatlanon nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik, 

f.) ingatlan: minden olyan önálló rendeltetésű egység, amely emberek állandó vagy ideiglenes  

g.)közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybevételéért a 
Közszolgáltatónak fizetendő, a jelen rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra 
vonatkozóan megállapított díj. 

h.) közszolgáltató: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítás 
céljára történő átadására vonatkozó közszolgáltatás végzésére jogosult és kötelezett 
vállalkozás. 

i.) szennyvízbekötés: közüzemi csatornahálózatra való csatlakozás vagy engedélyezett, egyedi 
módon történő szennyvízkezelés után befogadó használata 
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III. Fejezet 

A közszolgáltatást végző kiválasztása és a vele kötendő közszolgáltatási szerződés 

3. § 

(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának biztosításával kapcsolatban a 
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben (továbbiakban: Kbt.) és a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltak alapján közbeszerzési eljárást folytat le az 
Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján és a nyertes ajánlattevőt bízza meg a 
közszolgáltatás ellátásával. 

(2) Amennyiben a Kbt. szabályai alapján nem szükséges közbeszerzési eljárás kiírása, a 
közszolgáltató kiválasztása érdekében az Önkormányzat pályázatot ír ki, s az eljárás 
lefolyatatására az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának rendelkezéseit rendeli alkalmazni. 

(3) A jogszabályok által kötelezően előírt tartalmi elemeket tartalmazó közszolgáltatási 
szerződés aláírására az Önkormányzat nevében a polgármester jogosult. 

IV. Fejezet 

A közszolgáltatást ellátó kötelezettségei 

4. § 

(1) A Közszolgáltató köteles biztosítani a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
gyűjtését és szállítását Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén a jelen rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott díj ellenében. 
(2) A Közszolgáltató köteles gondoskodni a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

folyamatos gyűjtéséről, elszállításáról az ingatlantulajdonos által történt bejelentést követő  48 

órán belül, kivéve az ünnep- és munkaszüneti napot. Havária esetén az ünnep- és 

munkaszüneti nap sem jelent kivételt. 

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás megfelelő és elvárható színvonalú ellátása érdekében 

köteles a tevékenység ellátásához szükséges gépjárműparkot és munkavállalói létszámot a 

közszolgáltatási szerződésnek megfelelően biztosítani, valamint köteles gondoskodni a 

tevékenység folytatásához szükséges egyéb eszközök, berendezések beszerzéséről. 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása az erre a célra készített 

különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi üzemeltetésű, csepegést, bűz- és szaghatást 

kizáró eszközzel végezhető. A szállításkor keletkező szennyeződés esetén a hulladék 

eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti állapot 

helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 

(5) A szállításra szolgáló gépjárművet csak külön üzemi- vagy járműtelepen szabad tárolni más 

járművektől elkülönítve.  

(6) A szállító járművek tisztítása és fertőtlenítése olyan térburkolattal ellátott, mosótérrel 

rendelkező területen végezhető, ahol az elhasznált víz előírásoknak megfelelő elhelyezése 

biztosított. 
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(7) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a gyűjtés napján 

köteles a leürítő helyre beszállítani.  

(8) Amennyiben a Közszolgáltató a leürítő helyen kívüli illegális leürítést végez, az 

Önkormányzat jogosult a létrejött közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

5. § 

(1) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatok Önkormányzat 

részére történő szolgáltatására. Az Önkormányzat jogosult az így rendelkezésére bocsátott 

adatokat szabadon felhasználni. 

(2) A Közszolgáltató köteles olyan nyilvántartási rendszert fenntartani, amely biztosítja az 
Önkormányzat részére az (1) bekezdésben foglaltakat. 

6. § 

A Közszolgáltató köteles a leürítő hely üzemeltetőjének a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz átadásakor a jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 
ártalmatlanítási (tisztítási) díjat megfizetni, s a díjfizetésről szóló bizonylatokat 10 évig 
megőrizni, ellenőrzés esetén a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal képviselőjének 
bemutatni. 

7. § 
 

(1) A Közszolgáltató a jelen rendeletben foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében a 
jogszabályok figyelembe vételével, valamint a pályázatában foglaltak alapján jogosult 
alvállalkozót igénybe venni. 
 
(2) A Közszolgáltató alvállalkozó bevonása esetén is teljes felelősséggel tartozik a 
kötelezettségei teljesítéséért. 

8. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyezése kizárólag az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában álló városi szennyvíztisztító telepen található leürítő helyen 
történhet. A beérkező hulladék ártalmatlanítását és kezelését, valamint a telep üzemeltetését 
a jelen rendelet 1. § (5) bekezdésében megnevezett közszolgáltató végzi. 

(2) A városi szennyvíztisztító telep csak az illetékes hatóságok által – a környezetvédelmi és 
közegészségügyi szempontok alapján – jóváhagyott üzemeltetési rend szerint fogadhatja a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet. 

(3) A leürítő hely üzemeltetője köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a 
szakhatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani. Az ártalmatlanított nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről és a beszállítókról nyilvántartást köteles 
vezetni, azt köteles megőrizni, a szakhatóságok, illetve a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
képviselőjének ellenőrzés esetén bemutatni. 

V. FEJEZET 
Ingatlantulajdonosok adatainak védelme 

9. § 
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(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adat kezelésére csak a cél 
megvalósulásához szükséges mértékben és tartalommal, illetve ideig jogosult. 
 
(2) A Közszolgáltató megfelelő intézkedésekkel köteles gondoskodni, hogy az adatbiztonság 
ne sérülhessen. Az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetve sérülés vagy megsemmisülés ellen. 
 
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat az 
ingatlantulajdonos azonosítására, a közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban 
előírt ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, számlázásra, postázásra, 
kedvezmények érvényesítésére, díjhátralék behajtására használhatja fel. 
 
(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt személyes adat nyilvánosságra hozására. 
 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 
10. § 

A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók tekintetében, a hulladék nyilvántartásáról 
és bejelentéséről a Közszolgáltató gondoskodik. 

VI. Fejezet 

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

11. § 

(1) Az Önkormányzat a város közigazgatási területén az ingatlantulajdonosoknál keletkező nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére és szállítására, illetve 
ártalmatlanítására és kezelésére közszolgáltatást tart fenn. 

(2) A Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához az 
Önkormányzat a szükséges információkat átadja.  

(3) Az Önkormányzat a kötelező közszolgáltatás ellátásának, valamint a közszolgáltatási 
szerződés végrehajtásának tapasztalatait évente értékeli. 

(4) Az Önkormányzat évente rendeletben határozza meg a közszolgáltatás díját. 

VII. Fejezet 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

12. § 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy más módon a birtokába kerülő 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet jelen rendeletben meghatározott helyen és 
módon gyűjteni, annak megfelelő tárolását biztosítani, valamint rendszeres elszállításáról és 
szakszerű ártalmatlanításáról gondoskodni. Az ingatlantulajdonos köteles így különösen: 

a.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az elszállítással való átvételig az 
ideiglenes tárolásra szolgáló létesítményben, berendezésben gyűjteni, illetve tárolni,  
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b.) az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére az 
Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve azt a begyűjtésre jelen 
rendeletben feljogosított Közszolgáltatónak átadni, 

c.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése során az általában elvárható 
gondossággal kell eljárni annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét ne 
veszélyeztesse, a természetes környezetet ne szennyezze, a növény– és állatvilágot ne 
károsítsa, 

d.) a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni a Közszolgáltató irányában. 

(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség az 
olyan ingatlana tekintetében, ahol nem tartózkodik és nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz nem keletkezik.  

(3) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben igénybe venni a 
Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást. 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz csak vízzáróan kivitelezett 
közműpótlóba (zárt gyűjtőakna) vezethető. A tárolóba tilos elhullott állatot, vagy olyan 
mérgező vagy robbanó anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a szállítással foglalkozó 
dolgozó egészségét, testi épségét vagy a szállító jármű berendezésében rongálódást idézhet 
elő. 

(5) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt 
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a 
tény hozza létre, hogy az ingatlantulajdonos megrendeli a közszolgáltatást a Közszolgáltatónál. 

VIII. Fejezet 

A közszolgáltatás díja 

13. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi közszolgáltatás 
igénybevételéért az ingatlantulajdonos díjat köteles fizetni. A kötelező közszolgáltatás 
kiszabható díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, mely a Közszolgáltató által 
érvényesíthető legmagasabb díjmérték. 

(2) A közszolgáltatási díj számításának alapja az elszállított nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz 1 m3-e. A díjat az elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz mennyisége után köteles az ingatlantulajdonos megfizetni. 

(3) A Közszolgáltató évente egy alkalommal – minden év szeptember 30-ig - kezdeményezheti 
az Önkormányzatnál a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással kapcsolatos 
indokolt és elismerhető költségeinek változása mértékének függvényében, melyre a 
szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további 
rezsicsökkentéssel összefüggő módosításairól szóló 2013. évi CXIV. törvény előírásai 
figyelembe vételével jogosult. 
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(4) Amennyiben az Önkormányzat díjkedvezményt vagy mentességet állapít meg, az 
Önkormányzat a különbséget díjkompenzáció formájában a Közszolgáltató részére köteles 
megtéríteni. A megtérítés a már teljesített és Közszolgáltató által igazolt közszolgáltatásokra 
vonatkozik. A Közszolgáltató részére történő kifizetés negyedévenként utólag egy összegben, a 
negyedév végétől számított legkésőbb 15 napon belül történik átutalással. 

IX. Fejezet 

Általános jogi felelősség 

14. § 

Aki tevékenységével vagy mulasztásával a vonatkozó jogszabályokban vagy hatósági 
határozatban foglalt kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, szennyezi 
vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a 
Vgt.-ben, illetve a külön jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, 
közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik. 

X. FEJEZET 

Záró rendelkezések 

15. § 

(1) Jelen rendelet 2015. október 01. napján lép hatályba.  

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési folyékony hulladék  

szállításáról és ártalmatlanításáról szóló, többször módosított 33/2007.(XII.13.) önkormányzati 
rendelet és az azt módosító 4/2008.(II.27.), a 30/2008. (XII.18.), a 21/2009. (XII.17.) és a 
20/2010.(XII.13.) önkormányzati rendeletek. 

Dr. Sóvágó László     Dr. Vincze Ferenc 

     polgármester                                  jegyző 

 

                1. sz. melléklet 
 
 

A közszolgáltatói díj mértéke, megfizetésének rendje 2015. és 2016. évben  
1.) a Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz gyűjtése, szállítása esetén a szolgáltatási díj a közműves csatornahálózattal el nem 

látott településrészen                               

                                                                          1.368,- Ft/m3 +ÁFA 

A díjat a szolgáltatás igénybevételekor kell megfizetni. A Közszolgáltató nyugtát, külön kérésre 
számlát köteles adni.  
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A szolgáltatást igénybe vevő magánszemélyek 1.289,-Ft/m3+ÁFA díjat fizetnek a Közszolgáltató 
részére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséért és elszállításáért. Az 
önkormányzat 100,-Ft/m3 központi költségvetési forrásból származó támogatást utal át a 
Közszolgáltató részére. 
 
2.) Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

ártalmatlanító helyre történő átadása esetén a tisztítási díj mértéke: 

370,-Ft/m3+ÁFA 

A tisztítás díját a közszolgáltatást igénybe vevők kötelesek megfizetni a Közszolgáltatónak. A 
Közszolgáltató a tisztítás díját a tisztítást végző Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. részére köteles megfizetni a közöttük megkötendő külön megállapodás szerint. 

 
8. Előterjesztés a városi köztemetőben található védett sírokkal kapcsolatosan és síremlék 

védetté nyilvánítására érkezett kérelemről. 
 

A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács 

Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

150/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa, a városi 

köztemetőben található kegyeleti, várostörténeti vagy építészeti szempontból értéket képviselő 

síremlékek védetté nyilvánítását.   

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi köztemetőben 

található síremlékek védetté nyilvánításával kapcsolatos vizsgálati és javaslattételi feladatok 

ellátásával a Kulturális, Sport, Nevelési Bizottságot bízza meg a temető mindenkori 

üzemeltetőjének bevonása mellett. A Bizottság a feladat ellátása során külső szakértőket (pld. 

várostörténeti kutató, történelmi egyházak képviselője stb.) igény szerint bevonhat. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Lajosné hajdúszoboszlói 

lakosnak a városi köztemetőben lévő, XIII-as parcella, 18. sor, 21-22 sírhelyen található sírbolt 

védetté nyilvánítással kapcsolatos kérelmét a Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság elé utalja 

vizsgálat és javaslattétel céljából, melyek ismeretében a későbbiekben dönt a védetté 

nyilvánításról. 

Határidő: 2015. november 15. 

Felelős:    Jegyző,  Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

9. Előterjesztés tervezési munkákra pénzügyi keret biztosításáról 

A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács 

Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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151/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa a városi 

költségvetés 13. mellékletének 8/ÖK „Útépítések” költségvetési során tervezésre elkülönített 

pénzügyi keretösszeg megemelését 3,5 millió Ft-tal a tartalékkeret terhére. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Jegyző 

10. Előterjesztés 2015. évi fásításról. 
 

A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Orosz János, Harsányi István, Kovács 

Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

152/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 2015. évben az 1. 

sz. mellékletben megjelölt helyszíneken, és az 1. sz. melléklet szerinti darabszámú és típusú fák 

telepítését, karózva, dréncsövezve, 2 éves utógondozással, garancia nélkül.  

A fák beszerzésével és telepítésével a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t bízza 
meg.  

 

Határidő:  2015. november 30. 

Felelős:    Jegyző,  VG NZrt. vezérigazgató 

1. sz. melléklet 
Utca házszám db Fatípus 

Attila u. 18 1 gömbszivar 

  20 1 gömbszivar 

  29/a 2 gömbszivar 

  33 1 gömbszivar 

  34 2 gömbszivar 

  41 1 gömbszivar 

  42 1 gömbszivar 

Bajcsy-Zs.u. 98 2 elwoodi hamisciprus 

Ádám u.  61 1 gömb kőris 
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  63 1 gömb kőris 

  65 1 gömb kőris 

  49 1 gömb kőris 

  47/a 1 gömb kőris 

Deák F. u. Villa Rubin 2 madár berkenye 

  18 1 madár berkenye 

  16 1 madár berkenye 

  10/a 1 madár berkenye 

  8/a 1 madár berkenye 

  6 1 madár berkenye 

  2/a 1 madár berkenye 

Ady E. u.  Közgazdasági Isk. 1 platán 

  páros oldal (Vadas u. - Hajnal u.) 170 m fagyal sövény 

Radó u. 18/a 1 vérszilva 

  20 1 vérszilva 

Hajnal u. 46 1 vérszilva 

Somogyi u. bolt elé 1 Ezüst juhar 

Csaba u.  1 1 galagonya 

Gábor Á. U. Place - Platán 5 galagonya 

Mátyás király stny.   2 Vöröslevelű hegyi juhar 

    2 gömbszivar 

Fertő u. 12 1 vérszilva 

  15 1 vérszilva 

  16 1 vérszilva 

  30 1 vérszilva 

  47 1 vérszilva 
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  49 1 vérszilva 

  56 1 vérszilva 

  66 1 vérszilva 

  72 1 vérszilva 

  76 1 vérszilva 

  80 1 vérszilva 

Mező u. 12 1 vérszilva 

  14 1 vérszilva 

Zrínyi u. 21 1 bugás csörgőfa 

  25/a 1 bugás csörgőfa 

  31 1 bugás csörgőfa 

  40 1 bugás csörgőfa 

  33 1 bugás csörgőfa 

  41 1 bugás csörgőfa 

Nádudvari út 10 2 smaragd tuja 

Galgócz sor  játszótér 3 platán 

    3 vadgesztenye 

    2 kocsányos tölgy 

Papp I. u. 26 1 gömbszivar 

  28 1 gömbszivar 

  30 1 gömbszivar 

  32 1 gömbszivar 

Kiss Pál u. 13 1 gömbszivar 

  18 1 gömbszivar 

  31 1 gömbszivar 

Szováti út 41. (Duna zug) 1 ezüst hárs 



                   AZONOSÍTÓ: ME 21-01/B02 ÉRVÉNYES: 2006. 11. 01. NAPJÁTÓL 

 

16 

Hathy János u. 27 1 gömb juhar 

  28 1 gömb juhar 

  30 1 gömb juhar 

  33 1 gömb juhar 

  36 1 gömb juhar 

Földesi u. 7 1 gömbszivar 

  9 1 gömbszivar 

  11 1 gömbszivar 

  13 1 gömbszivar 

  17 1 gömbszivar 

  23 1 gömbszivar 

  31 1 gömbszivar 

  35 1 gömbszivar 

Petőfi u. 13 1 bugás csörgőfa 

  15 1 bugás csörgőfa 

Bercsényi u. 36 1 japán díszcseresznye 

  38 1 japán díszcseresznye 

  46 1 japán díszcseresznye 

Turi u. 13 1 japán díszcseresznye 

  22 1 japán díszcseresznye 

  32 1 japán díszcseresznye 

  36 1 japán díszcseresznye 

Tokay u. 9/a 1 gömb szivar 

  11 1 gömb szivar 

  23 1 gömb szivar 

  33 1 gömb szivar 
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  35 1 gömb szivar 

  37 1 gömb szivar 

Szabadság u. 2 1 gömb szivar 

  6/a 1 gömb szivar 

Szedres u. 22 1 vérszilva 

  30 1 vérszilva 

Haladás u. 12 1 Ezüst juhar 

  14 1 Ezüst juhar 

  28 1 Ezüst juhar 

  30 1 Ezüst juhar 

  34 1 Ezüst juhar 

Bor János u. 4 1 gömb juhar 

  6 1 gömb juhar 

  8 1 gömb juhar 

  24 1 gömb juhar 

  26 1 gömb juhar 

Móricz Zs. U.  10 1 gömb juhar 

  36 1 gömb juhar 

  38 1 gömb juhar 

Szilfákalja 33 1 Közönséges nyír 

  29 1 Közönséges nyír 

Luther u.  21 1 gömb juhar 

  31 1 gömb juhar 

Hősök tere 3 (dézsába) 3 Ólomvirág 

Szilfákalja Fürdő patika (virágágy) 1 csüngős koronájú japán díszcseresznye 

Rákóczi u. 66. (Török u.) 1 madár berkenye 
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Török u. 1 1 madár berkenye 

Rákóczi u.  játszótér 3 vadgesztenye 

    3 kocsányos tölgy 

    136 m fagyal sövény 

 

11. Előterjesztés közterület fölé nyúló, világító pilon elhelyezésével kapcsolatosan 
 

A VMB 1 igen szavazattal (Orosz János) ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodással (Kállai István, Marosi 

György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, Kanizsay Béla, Árva Gergő) az alábbi határozatot 

hozta: 

153/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága nem 

támogatja a Dózsa György úti járdaburkolat fölött 5,0 méter magasságban 1,4 x 2,0 méter 

méretben benyúló világító pilon elhelyezését.  

Határidő: - 

Felelős: Jegyző 

12.Előterjesztés reklámtábla közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan 
A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Kanizsay Béla, Árva Gergő, Orosz János) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

154/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

Bethlen utca 10. sz. ingatlan előtt, a piacparkoló melletti szakaszon, a járda és az úttest között 1 db 

1 m2 méretű fix reklámtábla kihelyezését, azzal a feltétellel, hogy amennyiben Hajdúszoboszló 

Város Önkormányzata egységes megjelenésű reklámtáblák kihelyezhetőségéről dönt, akkor 

használó a reklámtábla átalakítását saját költségen köteles a jóváhagyott típusúra átalakítani.  

Határidő: - 

Felelős: Jegyző 

13. Előterjesztés ÉLA Bt. közterület használattal kapcsolatos kérelméről 
 

A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Kanizsay Béla, Árva Gergő, Orosz János) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

155/2015. (IX.08.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja a 

Fürdő utcán a korábbi évekhez hasonlóan 13 db parkolóhely bringó-hintó kölcsönzés céljára 

történő hasznosítását - az önkormányzat felmondási joga biztosítása mellett - határozott 5 év 

időtartamra 2020. augusztus 31. napjáig.  

Kérelmező köteles a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló, többször 

módosított 5/2009. (II.26.) önkormányzati rendelet 1.sz. függeléke szerinti használati díjat 

maradéktalanul megfizetni, a szerződésben foglaltakat betartani. 

Határidő: - 

Felelős: Jegyző 

14. Előterjesztés a Liliom utca - Ibolya utca közötti átjárás megszüntetésére vonatkozó 
kérelemről 

A VMB 0 igen szavazattal 3 ellenszavazattal (Kanizsay Béla, Orosz János, Árva Gergő) és 4 

tartózkodással  (Kállai István, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly) az alábbi 

határozatot hozta: 

156/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága nem 

támogatja a Liliom utca és Ibolya utca kereszteződésében a korábbi forgalmi rend szerinti 

oszlopokkal történő útlezárás visszaállítását.  

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Jegyző 

15. Előterjesztés városi utak padkarendezéséről 
A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Kanizsay Béla, Árva Gergő, Orosz János) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

157/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága soron 

következő ülésén, a belterületi csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákról készült átfogó 

anyag alapján az előterjesztést megtárgyalja.  

Határidő: 2015. október 31. 

Felelős: Jegyző 

A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Kanizsay Béla, Árva Gergő, Orosz János) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

158/2015. (IX.08.) VMB határozat: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési Mezőgazdasági/Gazdasági Bizottsága 

támogatja az alábbi padkarendezési munkálatok elvégzését: 

1. Böszörményi útfél belső oldal a József A. u. és a Pávai-Vajna u. között padkanyesés:  
959,75 m2 x 590 Ft/m2 = 566.253 Ft 

 2. Böszörményi útfél külső oldal a Pávai-Vajna és a Malom sor között padkanyesés: 

 981,75 m2 x 590 Ft/m2 = 579.233 Ft 

 3. Kenézy u. páros (külső) oldal a Móricz és a Kovács M. u. között padkanyesés: 

 286 m2 x 590 Ft/m2 = 168.740 Ft 

 4.Keleti u. belső oldal az Ádám és az Árpád utcák között padkanyesés: 

 300,3 m2 x 590 Ft/m2 = 177.177 Ft 

 5. Csontos u. páratlan (külső) oldal a Dobó és Ádám utcák között padkanyesés: 

 256,3 m2 x 590 Ft/m2 = 151.217 Ft 

 6. Wekerle u. páratlan oldal padkanyesés: 

 545,6 m2 x 590 Ft/m2 = 321.904 Ft 

 7. Nyugati sor páros (belső) oldal a 60. szám és a Fertő u. 126. között padkanyesés: 

 530,2 m2 x 590 Ft/m2 = 312.818 Ft 

 8. Böszörményi u. páros (külső) oldal az Újvárosi és Móricz utcák között padkanyesés: 

 387,75 m2 x 590 Ft/m2 = 228.773 Ft 

 9. Böszörményi u. páros (külső) oldal a Malom sor és az Álmos u. között padkanyesés: 

 405,35 m2 x 590 Ft/m2 = 239.157 Ft 

 10. Böszörményi u. páratlan (belső) oldal az Isonzó és a József A. u. között padkanyesés (az 

indokolatlan szakaszokat kivéve): 

 396 m2 x 590 Ft/m2 = 233.640 Ft 

 11.   Libagát utca páros és páratlan oldala a Belső-Köselyig padkanyesés: 

  

295,9 m2 x 590 Ft/m2 = 174.581 Ft 

12.   Szurmai utca páratlan oldalán 0,5 m nemesített padka készítése: 

 128 m2 x 3000 Ft/m2 = 384.000 Ft 

Összesen: 3.537.493,- Ft 
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Áfa:    955.123,- Ft 

Mindösszesen: 4.492.616,- Ft 

Felkéri a Jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére felhatalmazza a 

polgármestert a szerződés aláírására. 

Határidő: - 

Felelős:    Jegyző  

16.Előterjesztés a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezésével kapcsolatos 
kérelemről 

 

A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Kanizsay Béla, Árva Gergő, Orosz János) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

159/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a Fogthüy 

utcán a zúzottköves út és a Kenézy utca közötti szakaszon 30 km/h sebességkorlátozás 

elrendelését támogatja, a 2015. évi városi költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi 

útfenntartás kerete terhére.  

Határidő: - 

Felelős: Jegyző 

17. Előterjesztés a 2015. évi belterületi szúnyoggyérítéssel kapcsolatosan 
A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Kanizsay Béla, Árva Gergő, Orosz János) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

160/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi szúnyoggyérítés 

feladat elvégzése érdekében a komplex rovar és rágcsálóirtás sor 8,5 millió Ft-os keretösszegéhez a 

2015. évi városi költségvetés tartalékkeretből további 1,5 millió Ft átcsoportosítson, így 

szeptember hónapban további egy alkalommal valósulhat meg szúnyoggyérítés Hajdúszoboszló 

Város belterületén. 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

Felelős: Jegyző 

18. Előterjesztés az Attila utcai óvodánál közlekedési tábla kihelyezésével kapcsolatban 
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A VMB 7 igen szavazattal (Kállai István, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kovács Károly, 

Kanizsay Béla, Árva Gergő, Orosz János) ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozta: 

161/2015. (IX.08.) VMB határozat: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága támogatja, 

hogy „Megállni Tilos” közlekedési tábla kerüljön kihelyezésre a Szivárvány óvoda (Attila utca 51.) 

környezetében az alábbiak szerint: 

- a Wesselényi utca mindkét oldalán, az Attila utca és a Wesselényi utcát a Kálvin utcával 

összekötő szakaszon,  

- a Kálvin utca páratlan oldalán, az Attila utca és a Kálvin utcát a Wesselényi utcával 

összekötő kereszt utca közötti szakaszon „Megállni Tilos” „Padkán is” kiegészítő táblával 

ellátott tábla kihelyezését a városi költségvetés városüzemeltetési táblázat belterületi 

útfenntartás kerete terhére.  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Jegyző 

 

k.m.f. 

 

Orosz János sk.        Marosi György Csongor sk. 

VMB alelnök        VMB levezető elnök 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Molnár Edit leíró 

 

Hajdúszoboszló, 2015. szeptember 21. 

 
 

 

 

 

 


