
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(Előterjesztés stratégiai dokumentumok elfogadására: a) városmarketing (nem 
turisztikai)) 
 

1/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló - nem turisztikai - városmarketing stratégiáját, 
valamint a "Hajdúszoboszlói útikalauz" című várospromóciós 
kiadványt - a bizottsági- és a testületi üléseken elhangzott 
észrevételekkel, javaslatokkal együtt átdolgozott módon - 
elfogadja és internetes helyi társadalmi vitára bocsátja. 

 
Határidő:  2013. február 15., újra-előterjesztésre: 2013. április 30. 
Felelős:    jegyző 

 
(Előterjesztés stratégiai dokumentumok elfogadására: b) befektetés-ösztönzési 
rendszer) 
 

2/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város befektetés-ösztönzési stratégiáját - kiindulópontként 
szolgáló munkaanyagként - elfogadja. Részletes kidolgozását és 
ezt követően testület elé terjesztését szükségesnek tartja.  

 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum önkormányzati fenntartásáról.) 

 
3/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az előterjesztésben 
szereplő szempontok alapján nyilatkozik, hogy 2013. április 30-át 
követően is fenntartja és működteti a Járóbeteg-Ellátó Centrum-ot 
- Hajdúszoboszló Szilfákalja 1-3. szám alatt -, mint a járóbeteg 
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatót. A határozatot meg 
kell küldeni az egészségügyért felelős miniszternek. 
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Határidő: 2013.február 15. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés környezeti vizsgálat szükségességéről (A 
településrendezési terv K-4 jelű módosításához a 2/2005.(I.11.) Korm. 
rendelet alapján).) 
 

4/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló város Önkormányzata - tekintettel az 
államigazgatási szervektől beérkezett nyilatkozatokra is - nem 
tartja indokoltnak, hogy a településrendezési terv K-4 jelű 
módosítása során a 2/2005. (I.11.) Korm.rendeletnek megfelelően 
külön környezeti vizsgálat készüljön. 

 
Határidő: - 

 Felelős: polgármester 
 

(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központra vonatkozóan: a) 
dolgozói létszám meghatározására.) 

 
5/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központ dolgozói létszámát - az 
előterjesztésben meghatározottak szerint - 101 álláshelyben 
határozza meg. Utasítja az intézmény vezetőjét a szükséges 
munkajogi lépések megtételére. 

 
Határidő: 2013. január 24. illetve folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központra vonatkozóan: b.) 
alapító okiratának módosítására.) 

 
6/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 8. § (5) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Hajdúszoboszlói 
Intézményműködtető Központ alapító okiratát az alábbi 
módosításokkal, a mellékletben csatolt formában: 
 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése és 
a 2001.évi CLXXXIX törvény, az 
államháztartásról szóló 2011. évi 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 38. § (1) bekezdése és a 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2001.évi CLXXXIX törvény, az 
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CXCV. törvény 8.§, az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. 
§ (4) bek. alapján a 
Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető 
Központ 
alapító okiratát 2013. január 1-i hatállyal 
a következők szerint adja ki:  
 
A költségvetési szerv 
Neve:           Hajdúszoboszlói 
Iskolaműködtető Központ 
 
A költségvetési szerv illetékessége: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
által működtetett köznevelési 
intézmények 
 
A költségvetési szerv gazdálkodási 
besorolása:  
Önállóan működő és gazdálkodó 
 
 
Költségvetési szerv 
alaptevékenysége:  
Jogszabályban meghatározott 
alaptevékenységet végzi,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alaptevékenysége keretében: 
 
a./ Gyakorolja a törvény alapján az 
állami fenntartásban álló nevelési-
oktatási intézmények  jogszabályban 
meghatározott  működtetői feladatait 
 
A Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető 
Központ vezetője irányítói hatásköreit, 
jogait és feladatait Hajdúszoboszló 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8.§, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet 5. § (1) bek. 
alapján a Hajdúszoboszlói 
Intézményműködtető Központ 
alapító okiratát a következők szerint adja 
ki:  
 
A költségvetési szerv: 
Neve:           Hajdúszoboszlói 
Intézményműködtető Központ 
 
A költségvetési szerv illetékessége: 
Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának közigazgatási 
területe 
 
A költségvetési szerv gazdálkodási 
besorolása: 
Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv 
 
Költségvetési szerv 
alaptevékenysége:  
A Hajdúszoboszlói Intézményműködtető 
Központ fő feladata a települési 
önkormányzat illetékességi területén lévő 
saját tulajdonában álló, az állami 
intézményfenntartó központ által 
fenntartott, az alapító okiratban 
meghatározott köznevelési intézmények 
feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon működtetése a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény rendelkezései alapján, 
közétkeztetés ellátása, pénzügyi- 
számviteli-gazdálkodási- tervezési 
feladatok ellátása 
 
Alaptevékenysége keretében: 
a./ Gyakorolja a törvény alapján az állami 
fenntartásban álló köznevelési 
intézmények  jogszabályban 
meghatározott  működtetői feladatait. 
 
A Hajdúszoboszlói Intézményműködtető 
Központ vezetője irányítói hatásköreit, 
jogait és feladatait Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata egyetértésével 
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Város Önkormányzata egyetértésével 
gyakorolja.  
Az alaptevékenységébe tartozó 
feladatokat a Hajdúszoboszlói 
Iskolaműködtető Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatában megjelölt 
szervezeti egységek látják el.  
 
Az alaptevékenység államháztartási 
szakfeladatrendi besorolása:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony(ok) 
megjelölése: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. Törvény alapján 
közalkalmazottak. 
Egyes foglalkoztatottjainak a 
jogviszonya munkavállaló, melyekre 
nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló törvény az irányadó. 
 
 
 

gyakorolja.  
 
Az alaptevékenységébe tartozó 
feladatokat a Hajdúszoboszlói 
Intézményműködtető Központ Szervezeti 
és Működési Szabályzatában megjelölt 
szervezeti egységek látják el.  
 
Az intézmény alaptevékenysége 
államháztartási szakfeladatrend 
szerint: 
 
Kiegészül: 
552001    Üdülői szálláshelyszolgáltatás 
552002    Sportolók részére nyújtott 
edzőtábori szálláshely szolgáltatás 
559011    Kollégiumi szálláshelynyújtás 
közoktatásban tanulók számára 
559091    Katasztrófa áldozatainak 
elszállásolása 
562100    Rendezvényi étkeztetés 
562914    Tanulók kollégiumi étkeztetése 
562915    Sportolók edzőtábori 
étkeztetése 
562916    Üdülői, tábori étkeztetés 
562920    Egyéb vendéglátás 
823000    Konferencia szervezése 
889921    Szociális étkeztetés 
890441    Közcélú foglalkoztatás 
890442    Közhasznú foglalkoztatás 
 
Kiegészül: A költségvetési szerv 
vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
Foglalkoztatottjaira vonatkozó 
foglalkoztatási jogviszony 
megjelölése: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján 
közalkalmazottak. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya 
munkavállaló, melyekre nézve a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 
törvény az irányadó. 
Egyéb foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi. IV. törvény az irányadó. 
A foglalkoztatottak felett a munkáltatói 
jogokat az intézmény vezetője 
gyakorolja. 
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A vagyon feletti rendelkezési joga: 
Az intézmény rendelkezési jogosultsága 
kiterjed a kezelésében lévő ingó és 
ingatlan vagyon rendeltetésszerű 
használatára, üzemeltetésére. 
Az intézmény a tevékenységét a 
Köznevelési törvény, a kapcsolódó 
rendelkezések és az Államháztartásról 
szóló törvény előírásainak betartásával 
köteles végezni. 
Az alapító okiratban nem szabályozott 
kérdéseket a Hajdúszoboszlói 
Iskolagondnokság Szervezeti és 
Működési Szabályzata szabályozza. 

 
A vagyon feletti rendelkezési joga: 
Az intézmény rendelkezési jogosultsága 
kiterjed a kezelésében lévő ingó és 
ingatlan vagyon rendeltetésszerű 
használatára, üzemeltetésére. 
Az intézmény a tevékenységét a nemzeti 
köznevelésről szóló 2012. évi CXC 
törvény, a kapcsolódó rendelkezések és 
az Államháztartásról szóló 2001.évi 
CLXXXIX. törvény előírásainak 
betartásával köteles végezni. 
Az alapító okiratban nem szabályozott 
kérdéseket a Hajdúszoboszlói 
Intézményműködtető Központ Szervezeti 
és Működési Szabályzata szabályozza. 

 
Határidő:  2013. január 24. 
Felelős: jegyző 

 
(Javaslat az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
felülvizsgálatára.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban biztosított jogával élve és (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében és 143. 
§ (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága egyetértésével - az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatának módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) A rendelet 1. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(5) Az önkormányzat szervei: képviselő-testület, polgármester (főállású), 
bizottságok, jegyző, polgármesteri hivatal, valamint az önkormányzat 
tagságával működő társulás.” 

 
(2) A rendelet 1. § (7) bekezdésének harmadik mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
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„A képviselő-testületi döntésekkel önként vállalt feladat- és hatásköröket a 6. 
számú melléklet, valamint e döntések tartalmazzák.” 

 
(3) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) A képviselő-testület létszáma a polgármesterrel együtt 12.” 
 
(4) A rendelet 4. § (2) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

„A polgármester az esküt előtte teszi le, majd a képviselők és az alpolgármester 
a polgármester előtt.” 

 
(5) A rendelet 9. § (5) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

„A Mötv-ben foglaltakon túl halaszthatatlanul sürgős esetnek kell tekinteni és a 
rendkívüli ülést 5 napon belül össze kell hívni: 

 a) az önkormányzat és intézményei működését alapvetően érintő esetben; 
 b) pályázati eljárással kapcsolatos halaszthatatlan esetben; 
 c) jogvesztő határidő esetén; 
 d) vis maior esetén.” 

 
(6) A rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) A zárt ülésen született döntések az önkormányzati hatósági ügyek 
kivételével nyilvánosak. Képviselő-testületi határozat alapján a zárt üléseken 
született döntésekről közlemény is kiadható.” 

 
(7) A rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(1) A szavazás megkezdéséig a napirend előadója előterjesztését 
visszavonhatja, illetve bármelyik képviselő indítványozhatja az előterjesztés 
napirendről történő levételét. Utóbbiról a képviselő-testület vita nélkül, egyszerű 
többséggel dönt.” 

 
(8) A rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(2) A képviselő-testület döntéseit - ha jogszabály, vagy e szabályzat másként 
nem rendelkezik – név szerinti szavazás esetében is nyílt gépi szavazással, a 
számítógépes rendszer hibája esetén kézfelemeléssel hozza. A tartózkodás, 
valamint a jelenlévő, de nem szavazó képviselő e döntése elutasító szavazatot 
jelent. Titkos szavazást csak a törvény által megjelölt esetekben, bármely 
képviselő kezdeményezésére, minősített többséggel hozott határozata alapján 
tarthat. A titkos szavazást az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság képviselő tagjai 
bonyolítják le.” 

 
(9) A rendelet 15. § (4) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
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„Ha a szavazás eredményéről kétség merül fel, avagy indokolt képviselői, illetve 
polgármesteri javaslatra ugyanazon az ülésen a képviselő-testület minősített 
többséggel, egy alkalommal elrendelheti a szavazás megismétlését.” 

 
(10) A rendelet 20. § (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 

„(2) A Mötv-ben megjelölteken túl a jegyzőkönyv tartalmazza a távolmaradt, a 
késő, illetve a vége előtt eltávozó képviselők nevét, a végleges eltávozás 
időpontját, az interpellációkat és a válaszokat.” 

 
(11) A rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„(4) A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, amelyet elkülönítve kell kezelni.” 
 
(12) A rendelet 24. § (3) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 

„A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke, továbbá egy tagja és a jegyző, vagy a 
jegyző megbízottja írja alá.” 

 
(13) A rendelet 31. § (1) bekezdés a) pontjában található „az önkormányzatot” 
szövegrész helyébe „a képviselő-testületet” szöveg lép. 
 
(14) A rendelet 32. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

„32. § 
 
(1) Az egységes polgármesteri hivatal elnevezése: Hajdúszoboszlói Polgármesteri 
Hivatal. A hivatal feladatait alapító okiratának (5. számú melléklet) megfelelően látja 
el. 
 
(2) A polgármesteri hivatal a szükséges munkamegosztás érdekében az alábbi 
irodákra tagolódik: 

a) Önkormányzati (vezeti a jegyző), 
b) Igazgatási (vezeti az aljegyző), 
c) Gazdasági (vezeti az irodavezető-főkönyvelő). 

Az irodák a hivatal ügyrendjében szabályozottan csoportokra tagolódhatnak. 
 
(3) A munkaidő minden munkanapon 7.30 órakor kezdődik és 

hétfőn 16.00 óráig, 
kedden 16.00 óráig, 
szerdán 17.00 óráig, 
csütörtökön 16.00 óráig, 
pénteken 12.30 óráig tart. 

A munkaközi ebédszünet 30 perc, amelyet – péntek kivételével – munkaidőben 
12.00 óra és 13.00 óra között kell kiadni. 
 
(4) A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási ideje 

hétfőn 8.00 órától 16.00 óráig, 
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szerdán 8.00 órától 17.00 óráig, 
pénteken 8.00 órától 12.00 óráig tart. 

A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási időn kívüli munkaidőben is fogadja a más 
településről, vagy halaszthatatlan ügyben érkezett ügyfelet.” 
 
(15) A rendelet 31. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi h) ponttal: 
 

"h) átruházott hatáskörben ellátja a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény (Kkt.) 3. §-ának (2) bekezdésében, 7. §-ának (3) bekezdésében, 14. §-
ának (1) bekezdésében, 34. §-ának (3) és (4) bekezdéseiben, 36. §-ának (1) és 
(3) bekezdéseiben, 39. §-ában, 41. §-ának (2) bekezdésében, 42. §-ának (3) 
bekezdésében és a 42/A. §-ának (1) bekezdésében megjelölt közútkezelői 
feladatokat." 

 
2. § 

 
(1) A rendelet 33. §-a hatályát veszti. 
 
(2) A rendelet 36. § (6) bekezdés 8. számú függelékének elnevezése a következőre 
változik: 
 

„Az önkormányzat tagságával működő társulás társulási megállapodása.” 
 
(3) A rendeletben található minden „Ötv.” szövegrész helyébe az „Mötv.” szöveg lép. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba. 
 
(Előterjesztés átmeneti elhelyezést nyújtó Malomsori Idősek 
Gondozóházának intézményvezetőjének kérelméről. (újratárgyalás)) 
 

7/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
újratárgyalta az együttműködési megállapodás megkötését az 
Őszi Holdfény Alapítvány által üzemeltetett Hajdúszoboszló, 
Malom sor 9. szám alatt működő idősek részére átmeneti 
elhelyezést nyújtó szolgáltatóval és a 196/2012. (XII.20.) számú 
határozatát megváltoztatva megállapodást nem köt a 
szolgáltatóval. 

 
Határidő: - 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés a városi közvilágítás további korszerűsítésével 
kapcsolatosan.) 
 

8/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kötelezettség nélküli, előzetes ajánlatokat kér be tájékozódási 
céllal a városi közvilágítás további korszerűsítésére - LED-es 
technológia – vonatkozóan az alábbi cégektől: 

1.) E.ON Energiaszolgáltató Kft.  
  (1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8.) e 

2.) Tungsram-Schréder Világítási Berendezések Zrt. 
  (2084  Pilisszentiván, Tópart 2.)  

3.) Mezei-Vill. Villamosipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.  
 (4100 Berettyóújfalu, Puskin út 12.)  
4.) ELSled Kft.  
 (1015 Budapest, Batthyány u.1.)   
5.) Köz-Térvill Kft.  
 (4266 Fülöp, József Attila u. 858/7 hrsz) 
6.) ELMIB Zrt.  

  (3529 Miskolc, Szabadságharc út 7.) 

Az ajánlattevők a jelenleg meglévő megvilágítási szintnek 
megfelelően kidolgozott korszerűsítésre tegyenek javaslatot, de az 
önkormányzat e mellett alternatív ajánlatot is elfogad és elvár a 
megvilágítási szint további csökkentésére vonatkozóan, 
amennyiben a szabvány adta lehetőségek ezt megengedik. 
Az ajánlatkérés lebonyolításával megbízza a Beruházási 
Munkacsoportot. 
Utasítja a Jegyzőt, hogy a beérkezett ajánlatokról készítsen 
előterjesztést a Képviselő-testület részére.  

 
Határidő: ajánlatok benyújtására: 2013. május 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Hősök terén található szökőkút felújításával 
kapcsolatosan.) 

 
9/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Hősök terén található szökőkút felújítási, szükség 
szerinti átépítési munkálatainak elvégzését, mellyel az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt-t bízza meg. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
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Határidő: 2013. július 15. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
(Előterjesztés a sportrepülőtér telkének megosztásáról.) 
 

10/2013. (I. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a tulajdonát képező 0554 hrsz-ú reptér területe 
megosztásra kerüljön, és külön helyrajzi számot kapjanak a 
területen belüli utak, 1 ha-nál kisebb megbontásban a művelés 
alól kivett területek, és a tényleges füves reptér területe. 

 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős: jegyző 

 
K.m.f. 

 
Dr. Sóvágó László sk.                               Dr. Vincze Ferenc sk. 
      polgármester                        jegyző 

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2013. február 18. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


