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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. 
október 11-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Tájékoztató Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-
piaci helyzetéről, a foglalkoztatási lehetőségekről) 
 

129/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló Város és vonzáskörzete munkaerő-piaci 
helyzetéről, a foglalkoztatási lehetőségekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

(Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Balmazújváros – 
Hajdúszoboszló Területi Vezetőség munkájáról) 
 

130/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Vöröskereszt Balmazújváros-Hajdúszoboszló Területi 
Vezetőség munkájáról adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

(Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására: az első 
lakáshoz jutók támogatásáról szóló helyi rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2012.(X.11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók 

önkormányzati támogatásáról szóló 9/2012. (III.22.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (2)-(3) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

mailto:polgmhiv@hajduszob.hu


2 
 

1. § 
 
A R. 6.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
1. A támogatást elbíráló döntés ellen az érintettek: 

a) a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a képviselő-
testülethez benyújtandó fellebbezéssel élhetnek, 

b) a képviselő-testület méltányosságból a R. 2. § ha) pontjában 
megállapított jogosultsági feltételektől: 

ba) lakás/lakóház megállapított hasznos alapterület esetén 
plusz 20 %-kal eltérhet. 

 
2.§ 

 
A R. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
2. A támogatás a kérelem benyújtásának időpontjában 1 évnél nem 
régebben megkötött adásvételi szerződéssel megvásárolt ingatlanra, 
illetve olyan folyamatban lévő építkezésre adható, ahol önkormányzati 
támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtásakor az építendő 
lakáshoz lakáshasználatba-vételi engedélyt még nem adtak ki. 
 

Záró rendelkezések 
3. § 

 
E rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a 
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
 
(Előterjesztés szociális típusú város-rehabilitációs pályázati 
szándék megváltoztatására) 
 

131/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő megváltozott feltételek és körülmények 
miatt pályázatot nem kíván benyújtani az európai uniós szociális 
típusú városrehabilitációs konstrukcióra, (kódszáma ÉAOP-
5.1.1/A-12.) Egyetért az Integrált Városfejlesztési Stratégia 
felülvizsgálatának 2013-ban történő befejezésével, érvényesítve a 
2014-2020-as európai uniós ciklusra vonatkozó követelményeket. 
 
Határidő: azonnal, illetve IVS-felülvizsgálatra: 2013. december 31. 
Felelős:   jegyző 
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(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásokra: a TDM turisztikai 
pályázatában szereplő fejlesztés (ÉAOP-2.1.3-12) tulajdonosi 
hozzájárulásról) 
 

132/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló Turisztikai 
Nonprofit Zrt. által prezentált rendezvény kiszolgáló épület füves 
sportrepülőtéren (hrsz.: 0554) történő megvalósításához. 
 
Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásokra: Bocskai István 
Szakképző Iskola kérelméről) 
 

133/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Bocskai István Szakképző Iskola tanügyi épület 
díszudvar-részének lefedéséhez, azzal kapcsolatos 
terveztetéshez, engedélyeztetéshez. 
A beruházás költségeit a mezőgazdasági termelés többlet 
bevétele biztosítja, önkormányzati hozzájárulást nem igényel. 
 
Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés a Városi Bölcsőde SZMSZ-ének, Szakmai 
Programjának és Alapító Okiratának módosítására( 
 

134/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete jóváhagyja a 
mellékletben szereplő Városi Bölcsőde Alapító Okiratát, SZMSZ-
ét, és Szakmai Programját. 
 
Határidő: 2012. október 19. 
Felelős: jegyző 

intézményvezető 
 

(Előterjesztés az iskola fogorvosi alapellátás működtetéséről) 
 

135/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
a) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az iskolafogászati alapellátás működtetését a 
Hajdúszoboszló Szilfákalja u. 1-3. szám alatt lévő Tüdő-
gondozó földszintjén biztosítja.  (2 kezelőegységgel) 
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b) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint fenntartó 
hozzájárul egy iskolai- ifjúsági fogorvosi körzet (fogorvosi 
szolgálat 6416 kódszámon) gyermek-ifjúsági fogorvosi 
körzetté való átminősítéséhez, a feladat működtetésével a 
Járóbeteg-Ellátó Centrum intézményvezetőjét bízza meg. 

c) A fenntartó az iskola fogászati alapellátás területi ellátási 
kötelezettségét az 1. sz., rendelési idejét a 2. sz. 
mellékletnek megfelelően határozza meg. 

 
Határidő: 2012. október 19. 
Felelős: csoportvezető 

intézményvezető 
 
(Előterjesztés hatáskör átadására) 
 

136/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nkt. 
83. § (2) bek. b) valamint a g) pontjaiban megfogalmazott 
hatáskörét 
- dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb 

létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének 
időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározásáról,  

- jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, 
továbbképzési programját, 

átadja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottságának.  
 
Határidő: 2012. október 11. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés költségvetési intézmény alapítására) 
 

137/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
a) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elviekben egyetért a Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központ 
költségvetési intézmény létrehozásával. Az létrejövő intézmény 
alapfeladata 2013. január 1-től a jelenlegi: 
- Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, 
- Szép Ernő Középiskolai Kollégium, 
- Bárdos Lajos Általános Iskola, 
- Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola és Sportiskola, 
- Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, 
- Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, 
- Zichy Géza Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
- Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
működtetése. 
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A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt az intézményalapítással 
kapcsolatos feladatok elvégzésével. 
 
b) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a létrejövő Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központ magasabb 
vezetői álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki, amelynek a 
jogszabályi kötelező előírásokon túl lényeges feltételei a 
következők: 
- Felsőfokú iskolai végzettség (főiskola, vagy egyetem), 
- A pályázat elbírálása során előnyt jelent a közigazgatásban, vagy 
a közoktatásban eltöltött gyakorlat, illetve intézményfenntartásban, 
üzemeltetésben, költségvetési gazdálkodásban szerzett gyakorlat, 
- A magasabb vezetői állás elfoglalásának ideje legkésőbb 2013. 
január 1.  
Ellátandó vezetői feladatok: 
Az alakuló intézmény személyi és tárgyi feltételeinek 
kialakításában való közreműködés. A létrejövő intézmény 
alapdokumentumainak, szabályzatainak elkészítése. Az 
intézményhez tartozó köznevelési intézmények tekintetében 
elvégzendő működtetési feladatok koordinálása.  
Együttműködés az intézményfenntartó központ vezetőjével, illetve 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által 2013. január l-től 
működtetett közoktatási intézmények igazgatóival, vezető 
dolgozóival. 
 
Határidő: azonnal, illetve 

2012. október 11., b) pont esetében 
2012. december 31., az a) pont esetében 

Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés köznevelési intézmények alapító okiratának 
módosítására) 
 

138/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
alapján az alábbi (egységes 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8.§, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
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szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 
 

368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
139/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 

 
A Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola és Sportiskola 
alapító okiratának módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gönczy Pál Kéttannylevű Általános Iskola és Sportiskola alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
valamint a költségvetési 
szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény 1. §-a alapján 
az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 

 921202 Utánpótlás-
nevelés támogatása 
Közoktatási típusú 
sportiskolai feladatok 
ellátása felmenő 
rendszerben a 
2012/2013-as tanévtől, 1. 
évfolyamtól, 
csoportbontással. 
Szakágazati sportképzés 
az alábbi területeken: 
úszás, kézilabda, 
tollaslabda, birkózás, 
sakk (sportiskolai 
kerettanterv 
alkalmazásával) 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8.§, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 
 

 931202 Utánpótlás-
nevelés támogatása 
Közoktatási típusú 
sportiskolai feladatok 
ellátása felmenő 
rendszerben a 2012/2013-
as tanévtől, 1. évfolyamtól, 
csoportbontással. 
Szakágazati sportképzés 
az alábbi területeken: 
úszás, kézilabda, 
tollaslabda, birkózás, sakk 
(sportiskolai kerettanterv 
alkalmazásával) 
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Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
140/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 

 
A Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola alapító 
okiratának módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Thököly Imre Kéttannylevű Általános Iskola alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 
 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
141/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Bárdos Lajos Általános Iskola alapító okiratának 
módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bárdos Lajos Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
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okiratot adja ki: 
 

368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
142/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola alapító okiratának 
módosítása: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
valamint a költségvetési 
szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény 1. §-a alapján 
az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 

 552411 Munkahelyi 
vendéglátás 

 701015 Saját vagy 
bérelt ingatlan 
hasznosítása 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 
Megszűnik 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
143/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola alapító 
okiratának módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 
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Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
valamint a költségvetési 
szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény 1. §-a alapján 
az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
144/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 

 
A Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának 
módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 
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145/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Bocskai István Szakképző Iskola alapító okiratának 
módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bocskai István Szakképző Iskola alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
valamint a költségvetési 
szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény 1. §-a alapján 
az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
146/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 

 
A Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító okiratának módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
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szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
147/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító okiratának 
módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
valamint a költségvetési 
szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. 
évi CV. törvény 1. §-a alapján 
az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
148/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat alapító 
okiratának módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
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évi XXXVIII. törvény 66. §-a, 
alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 
 

évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 
 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az úgynevezett Soproni-temető értékesítéséről) 
 

149/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el a Hajdúsági Minőségért Kft. vételi 
szándéknyilatkozatát a Tokay és Libagát utcák által határolt 
területre vonatkozóan és nem járul hozzá, hogy Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata a Hajdúsági Minőségért Kft.-vel adásvételi 
szerződés kössön. 
 
Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztések a polgármesteri hivatallal kapcsolatban: a 
megállapodás megkötésére a járási hivatal kialakításához) 
 

150/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
járási hivatal létrehozásáról szóló megállapodást nem fogadja el, 
és nem hatalmazza fel a polgármestert a még szükségessé váló 
módosításokkal, a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. október 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztések a polgármesteri hivatallal kapcsolatban: a 
polgármesteri hivatal átszervezésére, létszámának csökkentésére) 
 

151/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kttv. 229.§ (1) bekezdése alapján, a feladatellátás racionálisabb 
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megszervezése miatt a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalban 
átszervezéssel 
- az általános igazgatási csoportnál 1 álláshelyet,   
- az oktatási, művelődési, sport irodán 1 álláshelyet, 
- a körzeti építéshatóságon 3 álláshelyet, 
- a kisegítő adminisztrációs tevékenység szakfeladaton 1 
álláshelyet 
2012. október 31. napjával megszüntet.  
Ettől a naptól a polgármesteri hivatal engedélyezett létszámát 
igazgatási szakfeladaton 58 főben, hivatali szakfeladaton 31 
főben, a hivatalra összességében 95 fő helyett 89 főben, az 
önkormányzat létszámát pedig 847 helyett 841 főben állapítja 
meg.  
A képviselő-testület megvizsgálta és megállapítja, hogy az érintett 
köztisztviselők foglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál és 
más költségvetési szerveinél a meglevő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében 
az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A képviselő-testület az intézményei létszámhelyzetének és az 
intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-
átcsoportosítás lehetőségét is megvizsgálva döntött a 
létszámcsökkentésről.  
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elbocsátott 
foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogviszony megszüntető okiratok 
kiállításának dátuma 2012. október 22-e legyen. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy felmentés, 
végkielégítés esetén a megszüntetett álláshelyek legalább öt évig 
nem állíthatóak vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó kötelező 
többletfeladatok ezt szükségessé teszik.  
A képviselő-testület a létszámcsökkentéshez még szükséges 
6.155.000 Ft-ot 2013. évi költségvetéséből biztosítja.  

 
Határidő:  2012. október 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés településrendezési tervek módosítására) 
 

152/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés b) 
pontja alapján, továbbá az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint módosítja a város sz. 
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önkormányzati határozattal elfogadott településszerkezeti tervét, 
melynek része a módosított településszerkezeti terv leírása és a 
módosított településszerkezeti tervlap (T-1/m1 rajzszámú). 
 
Fenti határozat az elfogadástól számított 30. napján lép hatályba. 
 
A módosított településszerkezeti tervet valamint az ezzel 
egyidejűleg elfogadott módosított helyi építési szabályzatot és 
szabályozási tervet a központi nyilvántartásba (VÁTI), valamint az 
érintett véleményező szervek részére meg kell küldeni, melyről a 
városi főépítész gondoskodik. 
 
Határidő: 2012. október 31. 
Felelős: főépítész 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2012. (X.11.) számú rendelete 
a helyi építési szabályzat módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
az Étv. 10. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró 

- Ebes község Önkormányzata, 
- Nádudvar város Önkormányzata, 
- Kaba város önkormányzata, 
- Hajdúszovát község Önkormányzata, 
- Nagyhegyes község Önkormányzata, 
- Mikepércs község önkormányzata; 
továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) számú Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 
3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 

- Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának 
Állami Főépítésze, 
- Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi 
szakigazgatási Szerve, 
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 
- Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi 
Irodája, 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 



15 
 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága, 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, 
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci 
Bányakapitánysága, 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légiközlekedési Igazgatóság, 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Vezetékszolgáltatás-
Felügyeleti kompetencia központ, 
valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről 
és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Jegyzője, mint építésügyi 
hatóság véleményének kikérésével  

az újraszerkesztett 6/2012. (III. 22.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 
Általános rendelkezések 

 
1. § E rendelet területi hatálya kiterjed az alábbi területre: 
Hajdúszoboszló külterület 0585 hrsz.-ú ingatlan „a” alrészlete, 
 
2. § Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezi: 
T-2/m1 jelű szabályozási terv (rajzi munkarész) M = 1: 4 000 

 
Szabályozási terv módosítása 

 
3. § A T-2 jelű szabályozási terv SZH1 tervlapon ábrázolt része a T-
2/m1 jelű szabályozási tervlapon ábrázoltak szerint módosul. 

 
Záró rendelkezések 

 
4. § (1) a) A R. jelen rendelettel módosul az 1. §-ban felsorolt 
területre vonatkozóan.  
b) Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan 
változatlan tartalommal hatályban marad. 
(2) a) Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási 
tervlap a jóváhagyását követő 30. napján lép hatályba.  
b) Jelen rendelet előírásai – az ügyfél kérelmére – a folyamatban lévő, 
de érdemben még el nem bírált ügyekben alkalmazhatók.  
 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
(Előterjesztés a LEADER-HACS költség megelőlegezésére) 
 

153/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Hajdúk Vidékfejlesztési 
Egyesület tagjaként az egyesület 2012. évi költségvetését 4.820. 
eFt összegben a 2012. évre igénybe vehető 14.200.eFt. állami 
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támogatás terhére elfogadja azzal, hogy a Hajdúk Vidékfejlesztési 
Egyesület működése által lefedett települési önkormányzatok 
lakosságarányosan megelőlegezik az egyesület 2012. évi 
működéséhez szükséges forrásokat kölcsön jogcímén az alábbiak 
szerint:  
 

Település 

Lakosságszám 
(54/2011.(VI.10) 

VM. rendelet 
alapján 

a 2012.évi 
költségvetés 
(4.820 eFt.) 

Lakosságarányos 
felosztása (eFt.) 

Ebes 4 412 232 

Hajdúböszörmény 31 636 1 667 

Hajdúdorog 9 055 477 

Hajdúnánás 17 291 911 

Hajdúszoboszló 23 282 1 227 

Hajdúszovát 3 044 160 

Nagyhegyes 2 770 146 

ÖSSZESEN: 91 490 4 820 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az 1.227.000 Ft tagdíj 
megelőlegezését a tartalék keret terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri az egyesület munkaszervezetének 
vezetőjét, hogy 2012. december 31-ig készítsen ütemtervet a 
kölcsön összegének a tag önkormányzatok részére történő 
visszafizetési ütemezéséről. 
 
Határidő: 2012. október 30. 
Felelős: polgármestere 

 
(Előterjesztés Hajdúsági és Bihari Víziközmű szolgáltató Társulás 
Társulási Megállapodás módosítására) 
 

154/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) 
bekezdése e.) pontja, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 
CCIX. törvény 1. § (1) c. pontja, valamint az 1997. évi CXXXV. 
törvény 3. §-a alapján megtárgyalta a „Hajdúsági és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása” című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási 
Megállapodását a szavazati jogot érintő számítási hiba miatt az 
alábbiak szerint módosítja. 
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1. A társulási megállapodás 11. pontja helyébe az alábbi 11. pont 
lép: 
 
11. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén 
legalább a szavazatok több mint felével rendelkező képviselő jelen 
van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen 
szavazata szükséges, amennyi meghaladja a jelenlévő képviselő 
szavazatainak több, mint felét. 
 
A társulás tagjai a település felhasználói egyenérték egyszeres és 
lakosságszám kétszeres súlypontozott arányában rendelkeznek 
szavazati joggal, mely arány a felek akarata szerint a következő: 

 
Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban 
meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. A társulási tanács 
üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a tanács által 
erre felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon 
belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
önkormányzati társulási megállapodást elfogadja, és jóváhagyja 
Társulási Tanács 19/2012. (VIII.10.) Víziközmű Társ. számú 
határozatát. 
 
Határidő: 2012. október 12.. 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Település neve 
Felhasználó
i egyenérték 

Lakosságszá
m 

Lakosságszá
m kétszeres 

Felhasználói 
egyenérték 
egyszeres és 
lakosságszá
m kétszeres 

Szavaza
ti jog 

Berettyóújfalu 20000 15439 30878 50878 12,02 

Bocskaikert 2500 3135 6270 8770 2,07 

Földes 3452 4203 8406 11858 2,80 

Hajdúböszörmény 38460 31773 63546 102006 24,11 

Hajdúdorog 6756 9078 18156 24912 5,89 

Hajdúhadház 12000 13234 26468 38468 9,09 

Hajdúszoboszló 38000 23801 47602 85602 20,23 

Komádi 4600 5904 11808 16408 3,88 

Magyarhomorog 400 1003 2006 2406 0,57 

Polgár 6265 8223 16446 22711 5,37 

Szorgalmatos 679 1012 2024 2703 0,64 

Téglás 4800 6554 13108 17908 4,23 

Tiszavasvári 11733 13386 26772 38505 9,10 

összesen 149645 136745 273490 423135 100,00 
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(Tájékoztató játszóterek ellenőrzéséről) 
 

155/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
játszóterek ellenőrzéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt 
eseményekről) 
 

156/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

K.m.f. 
 
Dr. Sóvágó  László sk.                               Dr. Vincze Ferenc sk. 
      polgármester              jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2012. október 30. 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


