
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 20115-1/2016. 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. 
november 17-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 
153/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND:  

 

1. Előterjesztés autóbusz-közlekedés téli menetrend 
felülvizsgálatával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
2. Előterjesztés a városi turisztikai marketingkeret pótlólagos 
növelésére. 
Előadó: ügyvezető igazgató 

 
3. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői 
kinevezésére. 
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 
 
4. Előterjesztés Dr. Szerző Ákos alapellátó felnőtt fogorvos 
kérelmére. 
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak 
meghatározásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
6. Előterjesztés intézményi átszervezésre. 
Előadó: gazdasági irodavezető, humán-közszolgáltatási irodavezető-
helyettes 
 
7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
8. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Beszámoló a 2016-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
10. Előterjesztés I. világháborús hadisírok felújítása pályázatról. 
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Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
12. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. Felügyelő 
Bizottságának ügyrendjére. 
Előadó: FEB elnök 
 
13. Tájékoztatás a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
állami számvevőszéki ellenőrzéséről. 
Előadó: polgármester 
 
14. Előterjesztés gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekről. 
Előadó: jegyző 
 
15. Előterjesztés Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 
intézményvezetője további megbízásának véleményezéséről. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  
 
16.  Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének 2016. 01-03. 
hó mérleg- és eredmény kimutatásáról. 
Előadó: ügyvezető igazgató  
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
(Előterjesztés autóbusz-közlekedés téli menetrend 
felülvizsgálatával kapcsolatosan.) 
 

154/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az előterjesztés szerinti menetrend 2017. január 1-jétől 
történő bevezetését, a Közszolgáltatási szerződés erre irányuló 
módosítását. 
 
Határidő:  2017. január 01. 
Felelős:   polgármester, 
                jegyző, 
                ÉMKK Zrt.  

 
(Előterjesztés a városi turisztikai marketingkeret pótlólagos 
növelésére.) 
 

155/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság városmarketing keretéhez a 
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költségvetési tartalék sorából pótlólagosan 10.000.000 Ft összeget 
biztosít. A pótkeretet a TDM Nonprofit Kft. a bizottság előzetes 
jóváhagyása mellett használja fel.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: ügyvezető igazgató  

 
(Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői 
kinevezésére.) 
 

156/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
1.)  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016. december 01-től a 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 2) 
pontjában kapott felhatalmazás alapján a Járóbeteg-Ellátó Centrum 
(4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 1-3.) intézményvezetőjének Dr. 
Varga Tamás (szül.: Hajdúszoboszló, 1958. 01.19.) Debrecen, 
Fűrész u. 18. sz. alatti lakost nevezi ki 5 évre, 2021. november 30-ig 
heti 36 órában, és heti 4 órában nőgyógyász szakorvosi feladatok 
ellátására kötelezi, osztott munkakörben. 
 
2.)  Dr. Varga Tamás a Kjt. 61. § (1) bekezdése alapján „I” fizetési 
osztály „12” fizetési fokozatának megfelelően garantált illetménye: 
348.320,-Ft. a további szakképesítés, szakképzettség elismerésével 
összefüggő illetménynövekedés a Kjt. 66. § (2)-(3) bekezdése 
alapján 16.973.-Ft garantált összegen felüli, valamint a Kjt. 67.§(1)-
(2) bekezdésének megfelelően a fenntartó által garantált 
illetménykiegészítése 208.800,-Ft havonta. Az egészségügyi ágazati 
előmeneteli szabályok alapján (256/2013. (VII.05.) Korm. rendelet 
alapján) 2016. szeptember 01-től 2016. december 31-ig megillető 
bérkiegészítés 107.000.-Ft/hó. 
A magasabb vezetői beosztású intézményvezető vezetői pótléka a 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 2. 
pontjának b) alpontja  szerint a pótlékalap 200%-a, amely 2016. 
december 01-től havonta 40.000,-Ft. 
 
3.)  A Képviselő-testület a kinevezett intézményvezetőt 2016. 
december 01-től a munkakörében ellátottakon felül, heti 6 óra 
nőgyógyászati 
szakorvosi/terhes gondozási, tanácsadási feladatok ellátásával is 
megbízza, -a Kjt. 43.§ (1)bekezdése alapján - melyet a megbízott 
elvállal. 2016. december 01-től heti 6 óra szakorvosi feladat 
végzéséért közreműködői díjként 5.500,-Ft óradíjat állapít meg 
részére.  A közreműködői óradíj szükség szerint, de legalább 2 
évente egyszer felülvizsgálható. 
 
Határidő: 2016. november 30. 
Felelős:   jegyző 
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(Előterjesztés Dr. Szerző Ákos alapellátó felnőtt fogorvos 
kérelmére.) 
 

157/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. 
Szerző Ákos kérését - hivatalos távollétnek tekinti - támogatja, hogy 
heti 30 órában Dr. Adamecz Péter Pál fogorvost (sz: Debrecen, 
1990.03.27.) állandó helyettesítő orvosként 2017. január 01-től 2018. 
december 31-ig elfogadja a III. fogorvosi körzet lakosainak 
megfelelő, zavartalan ellátása érdekében. Ezzel egyidejűleg 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – mint megbízó – fenntartja 
jogát a támogatás visszavonására, valamint leszögezi, hogy a 
helyettesítés szakmai és anyagi felelőse Dr. Szerző Ákos. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata (megbízó) és Dr. Szerző Ákos (megbízott) jelenleg 
hatályos egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítását aláírja.  
 
Felelős: jegyző/egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 
Határidő: 2017. január 01. 

 
(Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak 
meghatározásáról.) 
 

158/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézmények tekintetében 2017. évre az alábbi nyersanyagnormákat 
és térítési díjakat állapítja meg.  

 

Intézmény 

2017. évi 

nyersanyagnorma 

(Ft) 

2017. 

évi 

térítési 

díj 

(Ft) 

Bölcsőde 366 366+ÁFA 

Óvodák 400 400+ÁFA 

Ált. Iskola 

7-10 év 

10-14 év 

 
394 
417 

 
394+ÁFA 
417+ÁFA 

Kollégium   

Középiskola 

Szociális 

étkezés 
685 
321 

685+ÁFA 
394+ÁFA 

 

Intézmény 

2017. évi 

nyersanyagnor

ma (Ft) 

2017. 

évi 

térítés
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i díj 

rezsiv

el 

(Ft) 

 

Vásárolt közszolgáltatás 

-Éltes Mátyás  Ált. Iskola 

-Speciális étkezés  

óvoda: csak ebéd 

-Speciális étkezés 

 iskola:7-10 év csak ebéd 

 iskola:11-14 év ebéd 

-Speciális étkezés 

középiskola ebéd 

 
 
 

520 
 

422 
 

554 
620 

 
686 

 
 
 

1.181+ÁFA 
 

610+ÁFA 
 

610+ÁFA 
697+ÁFA 

 
724+ÁFA 

 
Határidő: 2017. január 1.-jétől 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés intézményi átszervezésre.) 
 

 
159/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az 1. sz. mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói 
Intézményműködtető Központ, mint költségvetési intézmény 
Megszüntető okiratát. Az intézmény jogutódja a Hajdúszoboszlói 
Gazdasági Szolgáltató Intézmény. 
 
A megszűnő intézményben  
a.) az eszközök és források leltározásáért és az éves 
beszámoló elkészítéséért felelős személy a megszűnő intézmény 
gazdálkodásáért felelős vezető, 
b.) követelések és kötelezettségek a jogutód intézményt 
terhelik, 
c.) a foglalkoztatottak jogviszonya (a megszűntetések 
kivételével) az előterjesztés szerinti intézményekbe áthelyezéssel 
folyamatos, 
d.) kötelezettséget vállalni csak a jóváhagyott tárgyévi 
költségvetési kiadások erejéig lehet 2016. december 28-ig. 
 
Határidő: a.) pont esetében 2016. december 31. illetve 2017. március 
31., 
  b) pont esetében 2016. november 17., illetve 
értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
 
160/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2016.12.31-ei hatállyal visszavonja Lukács Sándor a 
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ igazgatója magasabb 
vezetői megbízását. 
 
Határidő: 2016. november 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
 
161/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a 2. sz. mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói Gazdasági 
Szolgáltató Intézmény, mint költségvetési szerv Alapító okiratát. Az 
intézmény létszámát 82,5 főben állapítja meg. 
 
Határidő: 2016. november 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
 
162/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. sz. 
mellékletben meghatározottak szerint pályázatot ír ki a 
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény magasabb 
vezetői megbízására. 
 
Határidő: 2016. november 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
 
163/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény magasabb vezető 
feladatainak ellátásával a pályázati eljárás lezárultáig Nagyné 
Dede Adélt, a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda gazdaságvezetőjét 
bízza meg. 
 
Határidő: 2016. november 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
 
164/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a 4. sz. mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói Egyesített 
Óvoda Alapító okiratának Módosító okiratát és az 5. sz. 
mellékletben kiadott  Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
módosításokkal egybeszerkesztett Alapító okiratát. 
 
Határidő: 2016. november 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához.) 
 

165/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a 0554/3 hrsz-ú és a 0554/1 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa 
hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő ingatlanokon az AERO CLUB 
Hajdúszoboszlói Sportegyesület hangárt építsen ki beton előtérrel. 
A tulajdonos hozzájárulását azzal a feltétellel adja meg, hogy az 
építtető tudomásul veszi, hogy az általa épített hangár addig állhat a 
területen, amíg az ingatlan repülőtérként funkcionál. Ha a terület 
tulajdonosa az ingatlan más irányú hasznosítása miatt az építtetőt az 
építmény elbontására kötelezi, úgy az semmilyen kártérítési igénnyel 
nem léphet fel.  
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges 
szakhatósági és más engedélyek beszerzésétől és az azokban 
foglaltak betartása alól. A földhivatali ügyintézés és a beruházással 
járó költségek az építtetőt terhelik. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok aláírására. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésére.) 
 

 
166/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. 
évben az árverésen történő értékesítésre kijelölt ingatlanok eladási 
árát az alábbiak szerint módosítja: 
 

Sorsz. 
Ingatlan Helyrajzi 

száma 
Ingatlan címe 

Ingatlan területe 
(m2) 

Ingatlan bruttó eladási ára 
(Ft.-) 

1. 5592 Hőgyes u. 35. 1201 22 270 000 

2. 7230/2 Sóvágó zug 18. 655 5 000 000 

3. 1206/1 Vadas u. 39/a 634 5 980 000 

4. 2398/1 Szabó László zug 7. 605 26 260 000 

6. 5424 Jókai sor 3. 1134 36 900 000 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalt az árverések és 
pályázati eljárások lebonyolítására, és az adásvételi szerződések 
előkészítésére.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
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Felelős: jegyző 
 
(Beszámoló a 2016-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról.) 
 

167/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi beruházásokról és felújításokról készült beszámolót 
elfogadja. 
 
Határidő:  - 
Felelős:   -  
 

(Előterjesztés I. világháborús hadisírok felújítása pályázatról.) 
 

168/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
támogatja a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum által kiírt, a „Magyarországon található I. világháborús 
hadisírok és emlékművek felújítása” témában pályázat benyújtását. 
A 2016. évi költségvetés tartalékkeretének terhére a pályázat 
benyújtásához szükséges előkészítési költségre nettó 1 MFt 
keretösszeget biztosít. 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

(Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati 
rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

19/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) 
bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a.) és h.) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Ügyrendi 
Bizottságának véleményének kikérésével - a helyi sajátosságok és 
igények, az önkormányzat önálló gazdálkodása megteremtésének, 
valamint az egyes adóalanyok teherviselő képességének figyelembe 
vételével az alábbi rendeletet alkotja a helyi adókról szóló 22/2012. 
(XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában: 
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1. § 

 
(1) A helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés a./ pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„a./ a nem lakás céljára szolgáló építmény esetén 500,-Ft/m2, ha az 
építmény szállásépületnek vagy üdülőnek minősül, vendéglátás vagy 
iroda céljára szolgál, minden más esetben 200,-Ft/m2,” 
 
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„(2) Az adó mértéke az önkormányzat belterületi határain kívül 250,-
Ft/m2, ha az építmény szállásépületnek minősül, vendéglátás vagy 
iroda céljára szolgál, 200,-Ft/m2, ha üdülőnek minősül, minden más 
esetben 100,-Ft/m2.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § Az önkormányzat belterületi határain belül 500,-
Ft/fő/vendégéjszaka.” 
 

3. § 
 
Jelen rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba. 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. Felügyelő 
Bizottságának ügyrendjére.) 
 

169/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a 
társaság Felügyelő Bizottságának ügyrendjét jóváhagyja. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Tájékoztatás a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
állami számvevőszéki ellenőrzéséről.) 
 

170/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Állami Számvevőszék elnökének a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. hulladékgazdálkodási közfeladata 
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ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének 
ellenőrzésével kapcsolatosan megküldött figyelemfelhívásában 
foglaltakat tudomásul veszi.  
A képviselő-testület a tulajdonosi joggyakorlás javasolt elemét 
elfogadja, és a jövőben alkalmazza.  

 
Határidő: 2017. május 31., illetve folyamatos  
Felelős: Nyéki István vezérigazgató  

 
(Előterjesztés gazdátlan galambokkal kapcsolatos 
intézkedésekről.) 
 

171/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gazdátlan galambokkal kapcsolatos intézkedésekről tett 
előterjesztésben foglalt tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Mivel a gazdátlan galambok szakszerű befogására és áttelepítésére 
jogszabály ilyen feladat- és hatáskört nem ír elő, ezért az érintett 
ingatlanok tulajdonosai szüntessék meg a gazdátlan galambok 
szaporodásának, fészekrakási lehetőségeinek feltételeit.  

 
Határidő: 2016. december 15. 
Felelős: jegyző, eseti munkacsoport vezetője 

 
(Előterjesztés Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium 
intézményvezetője további megbízásának véleményezéséről.) 
 

172/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium intézményvezetőjének 
ismételt megbízásával kapcsolatban nem él véleményezési jogával.  
 
Határidő: 2016. november 17. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének 2016. 01-
03. hó mérleg- és eredmény kimutatásáról.) 
 

 
173/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója, a 
társaság hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységének 
2016. 01. 01. – 03. 31. közötti időszakra készült eredmény 
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kimutatását – 3.555.604 Ft üzemi (üzleti), adózás előtti eredménnyel 
(veszteség) elfogadja.  
 
Határidő:   - 
Felelős:     - 
 
174/2016. (XI. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója, a 
társaság tevékenységének 2016. 01. 01. – 03. 31. közötti időszakra 
készült főkönyvi kivonatát 21.584.395 Ft veszteséggel jóváhagyja.  
 
Határidő:   - 
Felelős:     - 

 
 

 
K.m.f. 

 
Dr. Sóvágó László sk.                    Dr. Vincze Ferenc sk. 

polgármester               jegyző 
 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2017. január 3. 

 
 

Molnár Viktória leíró 


