
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
Ikt. sz.: 17166-1/2017. 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. szeptember 7-
én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.)  
 
149/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi üzleti tervének 
módosítására. 
Előadó: vezérigazgató 
 
2. Előterjesztés önkormányzati bérlakások szanálásáról és a telek 
értékesítésére történők kijelöléséről.  
Előadó: VgNZrt. vezérigazgató  
 
3. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogáról történő lemondásért 
fizetendő pénzbeli térítésről.  
Előadó: VgNZrt. vezérigazgató  
 
4. Előterjesztés szakember (költségelvű) lakás pályáztatás nélküli 
bérbeadására.  
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  
 
5. Előterjesztés dr. Deme Szilvia gyermekfogorvos kérelméről.  
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  
 
6. Előterjesztés Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta I. számú háziorvosi körzet 
ellátó orvosának kérelmére.  
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  
 
7. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum pótelőirányzat iránti kérelmével 
kapcsolatosan.  
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  
 
8. Előterjesztés a 0333 hrsz-ú önkormányzati út értékesítéséről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának 
igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításáról.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
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10. Előterjesztés víziközmű vagyon 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervének meghatározására.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
11. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
12. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására – fakivágási keret megemelése 
céljából.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
13. Előterjesztés belterületi utak fenntartása keret megemeléséről.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
14. Előterjesztés a Duna zugban található közkifolyó megszüntetésére érkezett 
kérelemről.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 
15. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
16. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.  
Előadó: polgármester  
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi üzleti tervének 
módosítására. 

 
150/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 2017. évi üzleti és beruházási tervének jelen előterjesztés szerinti 
módosítását elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos  
Felelős:  vezérigazgató  
 
Előterjesztés önkormányzati bérlakások szanálásáról és a telek értékesítésére 
történők kijelöléséről.  
 
151/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 70. sz. (hrsz: 6000) tulajdonosa hozzájárul az épület 
elbontásához. A bontáshoz szükséges engedélyek beszerzésével és a bontás 
lebonyolításával megbízza a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-t. A felmerülő költségeket 
a költségvetés tartalékának terhére biztosítja.  
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:  mb. jegyző 
 
152/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló 
5998, 5999, 6000 hrsz-ú beépítetlen telkeket összevonja. Az így kialakuló ingatlant 
értékesítésre kijelöli. A telekalakítási és értékbecslési feladatok elvégzésével a 
hivatal Gazdasági Irodáját bízza meg.  
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:  mb. jegyző 
 
Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogáról történő lemondásért 
fizetendő pénzbeli térítésről.  
 
153/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hell Sándornak (sz. 
1964. 04. 05., anyja neve: Szerepi Mária, lakcíme: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál 
u. 3. sz.) a 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 3. sz. alatti lakásra fennálló 
határozatlan idejű bérleti szerződéséről történő lemondásért 1.800.000 Ft pénzbeli 
térítést fizet.  
Hell Sándor tudomásul veszi, hogy a pénzbeli térítés elfogadásával a határozatlan 
idejű bérleti szerződése megszűnik, további követelése nincs.  
A pénzbeli térítést a költségvetés tartalékának terhére kell biztosítani.  
 
Határidő:  2017. szeptember 30.  
Felelős:   gazdasági irodavezető  
 
Előterjesztés szakember (költségelvű) lakás pályáztatás nélküli bérbeadására.  
 
154/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 13/2017.(VII.06.) a 
lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítési szabályairól, valamint a lakások bérleti 
díjairól szóló önkormányzati rendeletének 14. § (6) bekezdése alapján, annak 
megfelelően Kiss Mariann (szül: Debrecen, 1980.05.23. an: Nagy Mária Éva, 4200 
Hajdúszoboszló Wekerle u. 37. szám alatti lakos) Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozója részére 2017. október 01-től 
2019. szeptember 30-ig - költségelvű bérleti díj megállapítása mellett - a 
Hajdúszoboszló, Isonzó u. 23. 4/14. szám alatti szakember lakás bérbeadását 
támogatja.  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Határidő: 2017. október 01. 
Felelős:  vezérigazgató, egészségügyi, szociális irodavezető- helyettes 
 
Előterjesztés dr. Deme Szilvia gyermekfogorvos kérelméről.  
 
155/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy dr. 
Deme Szilvia (szül: Debrecen, 1974.04.05. an: Őry Piroska orvosi nyilvántartási 
száma: 57 091) gyermekfogorvos az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
meghatározásáról szóló 19/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet 4. számú 
mellékletében szereplő III. számú gyermekfogorvosi körzet praxisjogát megszerezze, 
valamint praxisengedély benyújtását kezdeményezze.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Dr. 
Deme Szilvia – kérelmében leírtak alapján - munkavégzését/feladatát közalkalmazotti 
jogviszony alapján, a hatályos és ágazati jogszabályoknak megfelelően (Kjt., Kvhr.) – 
készült kinevezés és munkaköri leírásnak megfelelően lássa el.  A doktornő külön 
nyilatkozatát arról, hogy a Járóbeteg-Ellátó Centrummal, mint munkáltatóval létrejött 
közalkalmazotti munkaviszonyát megszünteti/megszűnik, a III. számú 
gyermekfogorvosi körzet praxisjogára nem tart igényt, tudomásul veszi.  
  
Egyben felhatalmazza a Képviselő-testület, a közbenső intézkedések megtételére a 
polgármestert, valamint végrehajtás tekintetében a Járóbeteg-Ellátó Centrum 
igazgató-főorvosát, mint az ellátás működtetőjét. 
 
Határidő:  2017. szeptember 30. 
Felelős:   mb. jegyző, irodavezető-helyettes, JEC igazgató-főorvos 
 
Előterjesztés Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta I. számú háziorvosi körzet ellátó 
orvosának kérelmére.  
 
156/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az I. számú felnőtt 
háziorvosi körzet egészségügyi feladat-ellátási szerződését felülvizsgálta és az 
átvezetett módosításokkal elfogadja. Ezzel egyidejűleg a SANIS-MED Háziorvosi és 
Fogorvosi Szolgáltató Betéti Társasággal mint megbízottal fennálló 2013. március 
21-én a 26/2013. (III.21.) Kt. határozattal elfogadott feladat-ellátási szerződés 
hatályát veszti.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a feladat-ellátási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2017. szeptember 15. 
Felelős: mb. jegyző, irodavezető-helyettes 
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Előterjesztés a Bocskai István Múzeum pótelőirányzat iránti kérelmével 
kapcsolatosan.  
 
157/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai 
vélemények alapján a Bocskai István Múzeum részére 1 fő 2017. szeptember és 
december között megbízási szerződéssel történő foglalkoztatására 1 millió Ft 
pótelőirányzatot biztosít.  
A pótelőirányzat forrása a város költségvetésének „Beruházások, felújítások, 
pályázatok, tartalék” kerete. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  
 
Előterjesztés a 0333 hrsz-ú önkormányzati út értékesítéséről. 
 
158/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben 
hozzájárulását adja a hajdúszoboszlói 0333 hrsz-ú, 5578 m2 területű, önkormányzati 
út megnevezésű ingatlan értékesítéséhez Katona Imre részére.  
 
A Képviselő-testület utasítja a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ingatlan 
értékesítésének előkészítése érdekében kérelmezze a Közlekedési Felügyeletnél az 
önkormányzati út közforgalom elől el nem zárt magánúttá történő átminősítését, a 
hatóság által hozott határozat alapján a szükséges rendeletmódosítást készítse elő, 
illetve ingatlanforgalmi szakértőt kérjen fel a forgalmi érték megállapítására. Az 
önkormányzati út átminősítési eljárása során felmerült összes költség a kérelmezőt 
terheli. 
 
Határidő: 2017. október 31. 
Felelős:  mb. jegyző 
 
Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának 
igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításáról. 
 
159/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2017.(VI.15.) 
számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi, helyette az alábbi 
határozatot hozza: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án létrejött 
Közszolgáltatási szerződés keretében, pályázati eljárás lefolytatásával bízta meg a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, - melynek 
jogutódja az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - a Hajdúszoboszló 
város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi 
személyszállítás kizárólagos joggal történő ellátására. 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez 2016. évben 
összesen nettó 18.664.000,- Ft összegű saját forrásból származó vissza nem 
térítendő önkormányzati támogatást nyújtott. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy 2017. 
évben január 1-től december 31-ig Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti 
helyi személyszállítást folyamatosan fenntartja. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:   polgármester, mb. jegyző 
 
Előterjesztés víziközmű vagyon 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervének meghatározására. 
 
160/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 
mellékletét képező, 2018-2032. évekre szóló, az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és 
tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) 
Gördülő Fejlesztési Tervét – beruházások - elfogadja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok 
megtételére, egyben felhatalmazza a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zrt-t a terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő 
benyújtására jóváhagyás végett. 
 
2.Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, 2018-20312 évekre szóló, az ivóvízellátás, 
szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 11-05175-1-001-00-10, 
21-05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési Tervét – felújítások, pótlások – 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Zrt-t –mint a 
terv benyújtásáért felelőst - a terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatalnak történő benyújtására jóváhagyás végett. 
 
Határidő:  2017. október 02. 
Felelős:   polgármester, mb. jegyző, HBVSZ Zrt. elnök-igazgató 
 
Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan. 
 
161/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2016. (VII.07.) 

számú határozatát az alábbiak szerint egészíti ki: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a TOP-

3.1.1-15 azonosító számú, a Területi Operatív Program keretében benyújtott 
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„Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-

00007 azonosító számú pályázat megvalósítását 457.913.475,- Ft összegű teljes 

költséggel - 427.913.475,-Ft összegű elszámolható költséggel és megítélt támogatás 

mellett – 30 M Ft pénzügyi saját forrás biztosítását a 2017. évi költségvetés 1. sz. 

melléklet tartalékok, pályázati tartalékok terhére.  

 

A projekt megvalósítási helyszíneinek címe és helyrajzi számai: 

 
Helység Közterület Helyrajzi szám 

Hajdúszoboszló Külterület (útburkolat, ingatlan) 02, 0640/3 

Hajdúszoboszló Dózsa György út, Puskin utca 892 

Hajdúszoboszló Dózsa György út, Puskin utca 896 

Hajdúszoboszló Rákóczi utca 897 

Hajdúszoboszló Erzsébet utca 973/3 

Hajdúszoboszló Erzsébet utca 973/4 

Hajdúszoboszló Erzsébet utca 973/5 

Hajdúszoboszló Belterület (Ady Endre utca – járda) 1274 

Hajdúszoboszló Belterület (Ady Endre utca – járda) 1276 

Hajdúszoboszló Kenézy utca 1590 

Hajdúszoboszló Kálvin tér 2292 

Hajdúszoboszló Gönczy Pál utca 2294 

Hajdúszoboszló Hősök tere 2471/1 

Hajdúszoboszló Tessedik Sámuel 3314 

Hajdúszoboszló Ipartelep 3337/13 

Hajdúszoboszló Fürdő utca 3520 

Hajdúszoboszló Debreceni út (MOL) 3530/2 

Hajdúszoboszló Debreceni út, ingatlanok 3534/1 

Hajdúszoboszló Debreceni út, ingatlanok 3534/2 

Hajdúszoboszló Debreceni út, ingatlanok 3534/3 

Hajdúszoboszló Debreceni út (járda, útburkolat) 3534/5 

Hajdúszoboszló Debreceni út (járda, útburkolat) 3535 

Hajdúszoboszló Debreceni út (járda, útburkolat) 3536 

Hajdúszoboszló Szilfákalja 3537 

Hajdúszoboszló Dózsa György út, Puskin utca 5805 

Hajdúszoboszló Hősök tere 5806 

Hajdúszoboszló Dózsa György út 6155/1 

Hajdúszoboszló Dózsa György út 6208 

Hajdúszoboszló Bajcsy-Zsilinszky utca 6238 

Hajdúszoboszló Belterület 6156/1 

 

A Képviselő-testület felkéri a mb. Jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet 

vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére. 

 

Határidő:  támogatási szerződés szerint 

Felelős:  mb. jegyző, polgármester 

 
162/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 118/2017. (VI.15.) 
számú határozatát az alábbiak szerint egészíti ki: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi Operatív 
Program keretében benyújtott „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” 
című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú pályázat megvalósításához 
szükséges ingatlanszerzésre és telekalakításra elkülönített 18 M Ft összegből  
9,4529 MFt az önerő mértéke - 8,5471 MFt támogatás mellett – mely a 117/2017. 
(VI.15.) számú határozatban rögzített mindösszesen 30 Mft összegű saját forráson 
belül, de külön költségvetési soron biztosítja.   
 
A Képviselő-testület felkéri a mb. Jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet 
vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére. 
 
Határidő:  támogatási szerződés szerint 

Felelős: mb. jegyző, polgármester 

 

Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására – fakivágási keret megemelése 
céljából.  
 
163/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2017. évi 
városi költségvetés fakivágási keretének 5 millió Ft-tal történő megemelését a 2017. 
évi városi költségvetés tartalékkerete terhére.  
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:  polgármester, mb. jegyző 
 
Előterjesztés belterületi utak fenntartása keret megemeléséről. 
 

164/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata támogatja a 2017. évi városi költségvetés 
belterületi utak fenntartási keretének 3 millió Ft-tal történő megemelését, a 2017. évi 
városi költségvetés tartalékkerete terhére. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
Előterjesztés a Duna zugban található közkifolyó megszüntetésére érkezett 
kérelemről. 
 
165/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Duna 
zugban található közterületi közkifolyó kizárását a vezetékes ivóvíz hálózatról 
mindaddig, míg az Önkormányzatnak közkifolyó biztosítási kötelezettsége nem lép 
fel újból az érintett területen.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   mb. jegyző, HBVSZ Zrt. hajdúszoboszlói üzemigazgató 
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Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. 
 
166/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi 
fordulójához és a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és 
Együttműködési Rendszerhez (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) való 
csatlakozást támogatja. Felhatalmazza a polgármestert a pályázati rendszerhez 
való csatlakozási nyilatkozat és az ezzel összefüggő dokumentumok 
aláírásával.  

 
Határidő:  folyamatos, 2018. augusztus 31. 
Felelős:   mb. jegyző, irodavezető-helyettes 
 
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 
167/2017. (IX. 07.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
eseményekről szeptember hónapban adott tájékoztatót tudomásul veszi. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
 

 

K.m.f. 
 

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

 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2017. szeptember 25. 
 
 
 
Molnár Viktória leíró 


