
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 

     Ikt. sz.: 1588-1/2017. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. 
február 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 

14/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Napirend:  
 

1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 
vezetői pályázatának elbírálására. 
Előadó: polgármester 
 
2. Javaslat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjére. 
Előadó: polgármester 
 
3. Beszámoló a köztemető fenntartásáról. 
Előadó: vezérigazgató 
 
4. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2016. évi tevékenységéről. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
5. Előterjesztés az önkormányzat építésüggyel kapcsolatos új 
feladatairól. 
Előadó: városi főépítész 
 
6. Előterjesztés óvodaalapítás elvi támogatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész 
biztosítása tárgyában. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9. Tájékoztató főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatosan.  
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés 2017. év Gönczy Pál emlékévvé 
nyilvánítására.  
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Előadó: bizottsági elnök 
 

11. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. 2017. február 24-ei tulajdonosi közgyűlésén 
tárgyalandó előterjesztések elfogadásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
12. Előterjesztés Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanokkal 
kapcsolatban. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
13. Előterjesztés a 3030/3 hrsz-ú beépítetlen területtel 
kapcsolatosan. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
14. Előterjesztés a 0352 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról.  
Előadó: gazdasági irodavezető   
 
15. Javaslat rendelet módosítására – hulladékgazdálkodás. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
16. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2017. évi 
intézkedési tervének elfogadására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
17. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása 
című pályázattal kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
18. Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús 
katonahőseinek nyomában” című pályázattal kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
19. Előterjesztés Visegrádi Alap pályázatról. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
20. Előterjesztés önkormányzati ASP rendszerhez 
csatlakozásról. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
21. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodások felülvizsgálatára. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
22. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről. 
Előadó: polgármester 
 
23. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2016-os turisztikai 
adatairól. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
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24. Tájékoztatás a startmunka programokról. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 
 

Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 
vezetői pályázatának elbírálására. 
 

15/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 41. § (7) bekezdése, valamint 42. § 2. pontja alapján 
megbízza Nagyné Dede Adélt (Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 5.) a 
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény intézményvezetői 
magasabb vezetői beosztásának az ellátásával 5 évre, 2017. 
március 1-től 2022. február 28. napjáig.   
Garantált illetményét az „F” fizetési osztály 12. fizetési fokozatában 
181 475 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 500%-ában, 
100 000 Ft-ban határozza meg, ezeket 88 500 Ft-tal kiegészítve havi 
illetményét összesen, kerekítve 370 000 Ft-ban állapítja meg. 
A képviselő-testület utasítja a gazdasági irodavezetőt a magasabb 
vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és adminisztratív 
intézkedések előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert az 
intézkedések aláírására.  
  
Határidő:  2017. február 28. 
Felelős:  jegyző  

 
Beszámoló a köztemető fenntartásáról. 
 

17/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Nonprofit Zrt. beszámolóját a Hajdúszoboszlói Köztemető 2015- 
2016. évi üzemeltetéséről elfogadja. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályáról szóló 19/2014. 
(XI. 27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, 
Egészségügyi, Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A 14/2000. (X.19) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 
helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2017. március 1-én lép hatályba. 

 
Beszámoló a polgármesteri hivatal 2016. évi tevékenységéről. 
 

18/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal tavalyi tevékenységéről, eredményeiről szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 
Előterjesztés az önkormányzat építésüggyel kapcsolatos új 
feladatairól. 
 

19/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el 
kívánja készíttetni a településképi kézikönyvet és a településképi 
rendeletét. Mindezek fedezetéül a 2017. évi költségvetés tartalék 
keretének terhére 5 MFt keretösszeget biztosít. 
 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős:  jegyző, polgármester 
 

Előterjesztés óvodaalapítás elvi támogatására. 
 

20/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
támogatást ad a Bóbita Magánóvoda (székhely: 4200 
Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 55. fenntartó: Szoboszlói 
Gyermekekért Egyesület) működéséhez. 
 
Határidő:  2017. február 28.  
Felelős:    jegyző 

 
Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére. 
 

21/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általános iskolák beiskolázási körzeteit áttekintette. A Képviselő-
testület javasolja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a 
Berettyóújfalui Tankerületi Központtal egyeztetve, a demográfiai 
változásokat figyelembe véve, a körzethatárokat szükség esetén 
módosítsa.  
 
Határidő:  2017. február 23.  
Felelős:    jegyző 

 
Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész 
biztosítása tárgyában. 
 

22/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. évi költségvetési tartalék pályázati tartalék sorának terhére a 
Sport utca 5. szám alatti sporttelepen a meglévő lelátó részbeni 
lefedésére, a lelátó székek cseréjének folytatására, öltöző 
épületben bútorok vásárlására, karbantartó traktor, laptop, 
nyomtató beszerzésére beadott pályázathoz 30 % önrészt, 
13.934.000.-Ft-ot biztosít. 
 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős:  megbízott jegyző 

 
Tájékoztató főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatosan.  
 

23/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a főtéren elhelyezendő 
pannókkal kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő:  2017. február 23. illetve értelemszerűen 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés 2017. év Gönczy Pál emlékévvé nyilvánítására.  
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24/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben megfogalmazottakat figyelembe véve a 2017. évet 
„Gönczy Pál emlékévnek” nyilvánítja.  
 
Határidő: 2017. február 23., illetve értelemszerűen 
Felelős:   jegyző 

 
Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
2017. február 24-ei tulajdonosi közgyűlésén tárgyalandó 
előterjesztések elfogadásáról. 
 

25/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
javasolja Szűcs Pál könyvvizsgálót (4200 Hajdúszoboszló, Bocskai 
u. 9.) 2022. február 24-ig megbízni a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. könyvvizsgálói feladatainak elvégzésével. 
 
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Dr. Sóvágó László polgármester, 
  Will Csaba elnök-igazgató 
 
26/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Felügyelő 
Bizottsága 2017. május 03-án lejáró mandátumát figyelembe véve 
2017. február 24-től 2022. február 24-ig az alábbi személyeket 
javasolja tagoknak: 
 
- Csige Tamás – FEB tag (Hajdúdorog ) 
- Jeneiné Dr. Egri Izabella – FEB tag (Földes) 
- Czibere Béla – FEB tag (Téglás) 
- Csáfordi Dénes – FEB tag (Hajdúhadház) 
- Sőrés István – FEB tag (Hajdúböszörmény) 
- Muraközi István – FEB tag (Berettyóújfalu) 
- Szőllős Sándor – FEB tag (Bocskaikert) 
- Tóth József – FEB tag (Polgár) 
- Dr. Fülöp Erik – FEB tag (Tiszavasvári) 
 
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Dr. Sóvágó László polgármester, 
  Will Csaba elnök-igazgató 
 
27/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
javasolja, hogy a tulajdonosi közgyűlés  
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- Will Csaba mandátumát 2017. május 31-ig, 
- Bondár Sándor mandátumát 2017. május 31-ig hosszabbítsa meg. 
 
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Dr. Sóvágó László polgármester, 
  Will Csaba elnök-igazgató 
 
28/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
javasolja a Ptk. 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának 
módosítását és a melléklet szerinti egységes szerkezetben való 
elfogadását. 
A képviselő-testület felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert, hogy a 
döntésről értesítse a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. elnök-igazgatóját. 
A képviselő-testület felkéri Will Csaba elnök-igazgatót, hogy a 
módosított alapszabályt a Debreceni Törvényszék Cégbíróságára 
nyújtsa be. 
 
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Dr. Sóvágó László polgármester, 
  Will Csaba elnök-igazgató 

 
Előterjesztés Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanokkal 
kapcsolatban. 

 
29/2017. (II. 23.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
Moka József Attila és Moka Olga tulajdonában lévő Hajdúszoboszló 
2496/2 helyrajzi számú, valamint a 2496/3 helyrajzi számú 
ingatlanokat összesen 48.960.000,-Ft vételáron megvásárolja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok, valamint az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   jegyző 
 

Előterjesztés a 3030/3 hrsz-ú beépítetlen területtel kapcsolatosan. 
 

30/2017. (II. 23.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t, 
hogy a hajdúszoboszlói 3030/3 hrsz-ú ingatlan árverésén vevőként 
részt vegyen, és az ingatlan vételére reális áron ajánlatot tegyen. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot, hogy 
amennyiben adás-vételnek ÁFA-vonzata van, úgy azt tekintse 
tárgytalannak. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   jegyző 
 

Javaslat rendelet módosítására – hulladékgazdálkodás. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában biztosított 
feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális 
Bizottságának véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A R. 5. § (4) bekezdése utolsó mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„A Közszolgáltató Hajdúszoboszló város közigazgatási a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás 
teljesítésére jogosult és egyben köteles is.” 
 

2. § 
 
A R.  8. § (2) bekezdés utolsó mondata hatályát veszti. 
 

3. § 
 

(1) A R.  13. § (1) i.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatási díjat a Koordináló Szerv 
részére, a Koordináló Szerv által meghatározott gyakorisággal és 
módon köteles megfizetni” 
  
(2) A R. 13.§ (2) és (3) bekezdései hatályukat vesztik. 
 

4. § 
 
(1) A R. 17. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi e.) ponttal: 
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„A Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetek esetében 
az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása szükség szerint, de 
legalább kéthetente történik.”  
 
(2) A R. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A jelen rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás 
mellett, ha az ingatlanhasználónak többlet települési szilárd hulladéka 
keletkezik, azt a Közszolgáltatónál átvett és erre a célra rendszeresített 
hulladékgyűjtő zsákba helyezheti vagy jelen rendelet 10. § (2) 
bekezdése szerint kiszállíthatja a hulladékudvarra.” 
 

5. § 
 
A R. 35. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Azon ingatlan esetében, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 
üdülőnek minősül, s abban senki sem lakik állandó jelleggel, az 
ingatlanhasználó keresztféléves szolgáltatási szerződést (mely minden 
év április 1. és szeptember 30. közötti időszakra szól) köthet.” 

 
Záró rendelkezések 

 
6. § 

 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
 
Előterjesztés a környezetvédelmi program 2017. évi intézkedési 
tervének elfogadására. 
 

31/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Program 
végrehajtását szolgáló, 2017. évi intézkedési tervét az alábbiak 
szerint elfogadja: 
 

2017. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Környezetvédelmi alap, talajvíz mintavételek 
3.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
2. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés 
30.000.000,- Ft /saját forrás/ 
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Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök,  
 
3. Önkormányzati erdők művelési feladatai 
4.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelős: Jegyző 
 
4. Köztisztaság, síktalanítás 
 56.257.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
5. Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 
16.535.000,- Ft /saját forrás/ 
 
6. Illegális hulladéklerakók felszámolása 
1.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
7. Allergén növények kaszálása 
2.987.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
8. Kényszerkaszálás közterületen 
500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Igazgatási irodavezető, Főmérnök 
 
9. Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növények irtása, 
síktalanítás  
3.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő 
 
10. Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  
11.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
11. Zöldterületek fenntartása 
 
- Parkfenntartás 
60.880.000,- Ft /saját forrás/ 
 
- Fakivágás 
4.300.000,- Ft /saját forrás/ 
 
- Falevél elszállítás 
2.016.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat 
forráshiány miatt pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a 
Jegyzőt a pályázati lehetőségek figyelésére. 
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Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   megbízott jegyző 

 
Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása című 
pályázattal kapcsolatosan. 
 

32/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
180/2016. (XII.15.) számú határozatát a külterületi utak felújítása 
pályázat műszaki tartalma tekintetében módosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Vidékfejlesztései Program keretében megjelent, „Külterületi helyi 
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, 
állapotjavításához, karbantartásához erő és munkagépek 
beszerzése” megnevezésű VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati 
felhívásra benyújtott pályázat műszaki tartalmát az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 
 
1. 0123 hrsz-ú út100 861,2 m hosszon földút stabilizáció;  
2. Alma dűlő – 10473 hrsz - 322,7 m hosszon földút stabilizáció; 
3. Pityeri dűlő – 10698 hrsz - 745,8 m hosszon földút stabilizáció; 
4. Nádudvari dűlő – 9319 hrsz - 600 m hosszon földút stabilizáció; 
5. Csepűs dűlő – 9443 hrsz - 475 m hosszon földút stabilizáció; 
6. Kösipart dűlő - 9635/1 és 9635/2 hrsz - 495 m hosszon földút 
stabilizáció; 
7. Fácán dűlő – 10087/1 hrsz - 750 m hosszon földút stabilizáció; 
8. Fürj dűlő – 10006 hrsz - 497 m hosszon földút stabilizáció; 
9. Veréb dűlő -9927 hrsz - 375 m hosszon földút stabilizáció; 
10. Csipkés dűlő -10264/5, 0527/44  hrsz -91 m hosszon földút 
stabilizáció; 
11. 030 hrsz-ú út 467 m hosszon földút stabilizáció; 
12. 038 hrsz-ú út 1121 m hosszon; 
13. 028 hrsz-ú út, (Ádám dűlő) 770 m hosszban meglévő 
szilárd burkolatú út felújítása. 
 
A képviselő-testület a pályázatot 117.646.740, -Ft összes 
elszámolható költséggel hagyja jóvá, melyhez bruttó 20 Mft saját 
forrást biztosít a 2017. évi városi költségvetés 1.sz. melléklet 
(mérleg) „tartalékok, pályázati tartalékok” kerete terhére. 
 
Határidő: pályázat ütemezése szerint 
Felelős:  polgármester, 
               jegyző 

 
Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek 
nyomában” című pályázattal kapcsolatosan. 

 



12 

 

33/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
168/2016. (XI.17.) számú határozatát a pályázat műszaki tartalma 
tekintetében az alábbiakkal egészíti ki: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által 
meghirdetett „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és 
emlékművek felújítása” című pályázati felhívásra benyújtott 
„Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” 
pályázatot bruttó 1.857.331,- Ft elszámolható költséggel, és 
legfeljebb bruttó 700.000,- Ft saját forrás biztosításával támogatja 
megvalósítani, az előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
Az önkormányzati saját forrást a 2017. évi városi költségvetés 1. sz. 
melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok kerete terhére 
biztosítja. 
 
Határidő: pályázat ütemezése szerint, legkésőbb 2017.12.15. 
Felelős:  polgármester,  

              jegyző 
 
Előterjesztés Visegrádi Alap pályázatról. 
 

34/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Thököly Imre 360. születési évfordulójára a Visegrádi Alaphoz 
pályázatot nyújt be, az előterjesztésnek megfelelően.   

 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: megbízott jegyző  

 
Előterjesztés önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozásról. 

 
35/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján 
támogatási kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony 
létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat 
gyakorolja. 
 
Határidő: 2017. március 6. 
Felelős:  megbízott jegyző  
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Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodások felülvizsgálatára. 
 

36/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint 
Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodásokat felülvizsgálta és azokat 
változatlan formában jóváhagyja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   megbízott jegyző 

 
Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről. 
 

37/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. 
Sóvágó László polgármester szabadságának ütemezését a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § 
(2) bekezdése alapján jóváhagyja. 
 
Határidő: – 
Felelős: – 

 
Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2016-os turisztikai adatairól. 
 

38/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város 2016-os turisztikai adatairól szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   -  
 

Tájékoztatás a startmunka programokról. 
 

39/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
startmunka programokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  -  

 
Válasz Jónás Kálmán kérdésére.  
 

40/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jónás 
Kálmán kérdéseire adott választ tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  -  

 
 

K.m.f. 
 

 
Dr. Sóvágó László sk.                Dr. Korpos Szabolcs sk. 

polgármester          mb. jegyző 
 
 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2017. május 15. 

 
 

Molnár Viktória leíró 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


