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Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
Ikt. sz.: 9893-1/2017. 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 18-án 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 

82/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 

 
1. Javaslat bizottsági tag személyére.  
Előadó: indítványozó képviselő  

 
2. Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-
közlekedésbe történő bevonásával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi 
átfogó értékeléséről. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
4. Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására.   
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével 
kapcsolatosan. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat megadására ingatlan 
értékesítéshez. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
8. Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti lakóház 
megvásárlására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat 
módosításáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázatról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés közterületek elnevezéséről. 
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Előadó: igazgatási irodavezető 
 

12. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről. 
Előadó: polgármester 
 
13. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés 
támogatásának igényélésről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
14.  Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
15. Előterjesztés multifunkciós sportcsarnok megépítéséről. 
Előadó: alpolgármester 
 
16. Előterjesztés Szabadtéri Színpad megépítéséről.  
Előadó: polgármester 
 
17. Pályázatokkal kapcsolatos szóbeli előterjesztés.  
Előadó: polgármester 
 
18. Tájékoztató a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú 
fejlesztési koncepciójáról. 
Előadó: vezérigazgató 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés bérleti díj módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 

Javaslat bizottsági tag személyére.  
 
83/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 58. § (1) és (2) bekezdése valamint az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzata alapján Bényei Sándort a Városfejlesztési, Mezőgazdasági 
Bizottság nem képviselő tagjává választja meg. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Előterjesztés új városrész helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe 
történő bevonásával kapcsolatosan. 
 
84/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
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- egyetért a Hétvezér telep elnevezésű városrész helyi 
menetrendszerinti autóbusz-közlekedésbe történő bevonásával az 
előterjesztésben foglaltak alapján, kísérleti jelleggel 2017. 
szeptember 1. és 2017. december 31. közötti időszakban, a csatolt 
menetrend szerint; 
- egyetért azzal, hogy a szolgáltató a feladatot 1 db Iveco C50C 
típusú midibusz biztosításával lássa el, a jelenleg rendelkezésre álló 
autóbuszvezetői állomány 1 fővel történő bővítésével, a felmerülő 
indokolt költségek biztosítása mellett. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
járat ideiglenes bevezetésére bruttó 1,6 Mft összeget biztosít a 2017. 
évi városi költségvetés 1.sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati 
céltartalék kerete terhére.  
Felkéri a mb. Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére, 
felhatalmazza a Polgármestert a Közszolgáltatási szerződés 
módosításának aláírására. 
 

Határidő: 2017. szeptember 1 – 2017. december 31. 
Felelős:   ÉMKK Zrt. vezérigazgató 
                Polgármester 
                mb. jegyző 
 
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi átfogó 
értékeléséről. 
 
85/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) 
bekezdése és a végrehajtási rendelete alapján - az abban előírt tartalmi 
követelményeknek megfelelően - a helyi önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2016. évre vonatkozó beszámolóját 
elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2017.május 31.  
Felelős: mb. jegyző 
 
Előterjesztés bölcsődei férőhely bővítésére. 
 
86/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatását 
adja bölcsődei férőhely 20 fős kapacitás bővítéséhez a Liget Óvoda 
(Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 145.) felhasználható épületrészében a 
tervezési feladatok megkezdésével, mely előkészítési-tervezési munkálatokra 
bruttó 1.500.- eFt összeget különít el a 2017. évi városi költségvetés 1.sz. 
melléklet (mérleg) tartalék keret terhére. 

 
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős:   mb. jegyző/irodavezető-helyettesek 
 
Előterjesztés IX. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására.   
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87/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Magyari Praxis Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Hajdúszoboszló, Földvár u. 18. 
) ellátó orvosa Dr. Kissné Dr. Magyari Mária Hajdúszoboszló város IX. számú felnőtt 
háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó praxist 
értékesíteni kívánja Dr. Fucskó Csilla (szül: Debrecen, 1981.05.18. an: Gál Irma 
Juliánna, Hajdúszoboszló, Koch Róbert u. 23. szám alatti lakos) háziorvos részére. 
 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 
Dr. Fucskó Csilla háziorvos személyét elfogadja és az 1./ pontban megjelölt körzetre 
vonatkozó feladat jövőbeni ellátása érdekében előszerződést köt Dr. Fucskó Csilla 
(Debrecen, 1981.05.18. nyilvántartási száma: 69059) háziorvossal. Felhatalmazza a 
polgármestert a feladat-ellátási előszerződést, majd a végleges szerződés 
aláírására, a jegyzőt a szerződések ellenjegyzésére. 
 
3./ Ezzel egyidejűleg a Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 
26/2013.(III.21.) számú határozata alapján készült 2013. április 18-án aláírt 
egészségügyi feladat-ellátási szerződést (6 db mellékletével együtt) - melyet  a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint megbízó és a Magyari Praxis 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. mint megbízott között jött létre, ahol az ellátó orvos Dr. 
Kissné Dr. Magyari Mária - a  megbízó 2017.  december 31. napjával felmondja.  
 
4./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy 
Dr. Fucskó Csilla háziorvossal végleges feladat-ellátási szerződés megkötésének 
feltétele, hogy a doktornő praxisengedélyt kapjon és minden hatályos jogszabályi 
feltételnek megfeleljen a IX. számú felnőtt háziorvosi körzet működtetéséhez.  
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző/irodavezető-helyettes 
 
Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével 
kapcsolatosan. 
 
88/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 150.000.- Ft 
összeggel támogatja a Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmét az alábbi 
tevékenységek támogatására:  
 
Működési költségek: 50.000.- Ft 
Hátrányos helyzetű, szakképzésben résztvevő tanulók támogatása, 
versenylehetőség teremtése: 100.000.- Ft  
 
Az összeg fedezete a költségvetés tartalék kerete.  
 
Határidő: 2017. május 18., illetve értelemszerűen 
Felelős:   mb.jegyző 

 
89/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a városi 
főépítészt, hogy a 2017. júliusi képviselő-testületi ülésre készítsen előterjesztést a 
turisztikai emlékmű javasolt helyszínével kapcsolatosan. 
 
Határidő:  2017. júliusi képviselő-testületi ülés 
Felelős:  városi főépítész 
 
Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat megadására ingatlan értékesítéshez. 
 
90/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja, 
hogy a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. a tulajdonában lévő 
Hajdúszoboszló, Debreceni útfél 10. szám alatti 3546 m2 alapterületű 3339 helyrajzi 
számú ingatlant a Greenfaktor Kft. részére értékesítse 3.200.000 forint + áfa 
összegért.  
 

Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: Nyéki István vezérigazgató 
 
Előterjesztés a Csontos u. 81. szám alatti lakóház megvásárlására. 
 
91/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csontos u. 81. 
szám alatti lakóház megvásárlását nem támogatja.  
 

Határidő: - 
Felelős: - 
 
Előterjesztés Gábor Áron utca felújítása tárgyú pályázat módosításáról. 
 
92/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 76/2017. (IV.20.) 
számú határozatát a Gábor Áron utca felújítása című pályázat tartalma és bekerülési 
költsége tekintetében módosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által 
közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan támogatja 1 db pályázat benyújtását és a 
kapcsolódó műszaki tartalmat az alábbiak szerint: 
 
Szilárd burkolatú közutak felújítása pályázati alcél keretében a Gábor Áron utca 
útfelújítását a Szent Erzsébet utca és Pávai Vajna utca közötti szakaszon, továbbá 
szilárd burkolatú járda javítása, felújítása alcélként járda építését, és a közút és 
annak közvetlen környezetében keletkező, szükséges felszíni csapadékvíz 
elvezetéshez kapcsolódó víznyelők kiépítését, padka építést, füvesítést, továbbá a 
projekt előkészítéshez kapcsolódó engedélyezési, közbeszerzési eljárási, 
lebonyolítási és műszaki ellenőrzési tevékenységeket. 
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Képviselő testület a pályázatot 33.656.848,- Ft összes elszámolható költséggel, 
21.876.951,- Ft, összegű támogatás mellett, 11.779.897,- Ft saját forrás 
biztosításával támogatja megvalósítani. 
 
Az önkormányzati összes saját forrás fedezetét a 2017. évi városi költségvetésben 
az 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok kerete nyújtja.  
 
Határidő: Pályázat ütemezése szerint 
Felelős: polgármester,  
             mb. jegyző  
 
93/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter által 
közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan benyújtott pályázat műszaki tartalmához 
szorosan kapcsolódó, a Gábor Áron utca bal oldali parkolósávjának kiépítését 
pályázaton kívül. 
 
A parkolósáv és a hozzá kapcsolódó egyéb költségeket saját forrásból biztosítja 
10.970.852,- Ft összegben, a 2017. évi városi költségvetésben az 1.sz. melléklet 
(mérleg)  tartalékok, pályázati tartalékok kerete terhére. 
 
Határidő: Pályázat ütemezése szerint 
Felelős: polgármester, 
              mb. jegyző 
 
Előterjesztés az óvoda konyha felújítására vonatkozó pályázatról. 
 
94/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetgazdasági 
miniszter, a belügyminiszter és az emberi erőforrások miniszter által közösen 
meghirdetett az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” 
pályázati kiírásra vonatkozóan támogatja 1 db pályázat benyújtását az alábbi 
műszaki tartalommal: 
 
A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Hajdúszoboszlói Gazdasági 
Szolgáltató Intézmény által működtetett 6. számú telephely, a Rákóczi utca 21. szám 
alatt, a 6193 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanon található konyha 
infrastrukturális fejlesztésének és eszközbeszerzésnek előterjesztés szerinti 
megvalósítását. 
 
A pályázat időbeli megvalósításaként a Képviselő testület támogatja az alábbiakat: 
2017. december – eszközbeszerzés, 
2018. január – március 15. kiviteli terv készítése, 
2018. április – május közbeszerzési eljárás lefolytatása, 
2018. június 1. – augusztus 15. kivitelezés, műszaki ellenőrzés 
 
Képviselő testület a pályázatot 68.937.095,- Ft összes elszámolható költséggel, 
40.000.000,- Ft összegű támogatási igény mellett, 28.937.095,- Ft saját forrás 
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biztosításával támogatja megvalósítani.  A pályázati saját forrás fedezetét 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 1. sz. 
mellékletében található (mérleg), tartalékok megnevezésű kerete biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a projekt 
megvalósításához kötelezően szükséges - a pályázat költségvetésén kívül eső tétel 
– szolgáltatások díját, így a közbeszerzési eljárás lefolytatásának díját (tanácsadó és 
hatósági díj), továbbá a műszaki ellenőrzés díját, bruttó 2 millió Ft összegig a 2017. 
évi városi költségvetés 1.sz. melléklet (mérleg) tartalékok kerete terhére biztosítja.  
 

Határidő:  pályázat ütemezése szerint 

Felelős:  polgármester,mb. jegyző 

 
Előterjesztés közterületek elnevezéséről. 
 
95/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7779 és 6846/4 
hrsz-ú ingatlanokat Fekete László utcának nevezi el 2017. június 1-jétől. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7783 és 7784 
hrsz-ú ingatlanokat Kecskeméthy Balázs utcának nevezi el 2017. június 1-jétől. 
 
Utasítja a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az utcaelnevezésekhez 
szükséges igazgatási jellegű intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 
 
Határidő: haladéktalanul 
Felelős:   mb. jegyző 
 
Tájékoztató Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről. 
 
96/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a mellékelt 
összegezés szerint - tudomásul veszi az Önkormányzat 2016. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezés tartalmát. 

 
Határidő: - 
Felelős: polgármester 
 
Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának 
igényélésről. 
 
97/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
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 
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város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi 
személyszállítás kizárólagos joggal történő ellátására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez 2016. évben 
összesen nettó 15.610.236,- 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 
 
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 
98/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 
Előterjesztés multifunkciós sportcsarnok megépítéséről. 
 
99/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a 
Polgármestert, hogy a multifunkciós sportcsarnok megépítéséhez szükséges 
pénzügy feltételek megteremtése érdekében – az előterjesztésben vállalt 
kötelezettségek ismertetésével – kérje Bodó Sándor országgyűlési képviselő, illetve 
Magyarország Kormányának hathatós támogatását. 
 
Határidő:  2017. május 30. 
Felelős:  polgármester 
 
Előterjesztés Szabadtéri Színpad megépítéséről.  
 
100/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, valamint a polgármestert a 
Szabadtéri színpad közös beruházással való megvalósításához szükséges 
dokumentumok előkészítésével és aláírásával.  
A beruházás megvalósításához szükséges a pénzügyi forrást a Hajdúszoboszlói 
Nonprofit Zrt. biztosítja, az eredménytartaléka terhére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   polgármester, vezérigazgató 
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Pályázatokkal kapcsolatos szóbeli előterjesztés.  
 
101/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Zöld város pályázattal 
kapcsolatos döntésről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést 
csökkentett tartalommal aláírja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 
102/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázatokkal 
kapcsolatos polgármesteri szóbeli tájékoztatójában elhangzott, a Turisztikai 
Ügynökség által javasolt fejlesztési elképzelésekkel egyetért, és az ehhez szükséges 
önerőt biztosítja. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 
 
Tájékoztató a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. középtávú fejlesztési 
koncepciójáról. 
 
103/2017. (V. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. Középtávú fejlesztési 
koncepcióját jelen tájékoztató szerint elfogadja.  
 
Határidő:  folyamatos  
Felelős:  vezérigazgató  
 
 
 

K.m.f. 
Dr. Sóvágó László sk.                               Dr. Korpos Szabolcs sk. 
      polgármester                       mb. jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
 
 
Hajdúszoboszló, 2017. július 3. 
 
Molnár Viktória leíró 


