
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
Ikt. sz.: 12027-1/2017. 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 15-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.)  
 
105/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
2. Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás 
jóváhagyására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
3. Előterjesztés a településrendezési tervek módosítására. 
Előadó: városi főépítész 
 
4. Előterjesztés Thököly Imre közelgő születésnapi évfordulójának 
rendezvénytervéről. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés szobor áthelyezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
alapszabály módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
7. Előterjesztés Gábor Áron u. 33. szám alatti ingatlanok cseréjéről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
8. Előterjesztés Gábor Áron utca 57. szám alatti ingatlan 
megvásárlásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
9. Előterjesztés öntözőcsatorna használatára. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
10. Előterjesztés a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének 
módosítására, fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi forrás biztosításáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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11. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának 
igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” 
című pályázat megvalósításával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek 
nyomában” című pályázattal kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14. Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos 
döntésről. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
15. Előterjesztés szabadidő központ létrehozására. 
Előadó: polgármester 
 
16. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
17.  Előterjesztés balesetveszélyes járdaszakaszok felújításáról.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. 
 
106/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény mellékletben kiadott szervezeti és 
működési szabályzatát.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  mb. jegyző, intézményvezető 
 
Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás 
jóváhagyására. 
 
107/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja  
 

a) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a 
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde feladatok és felelősségvállalás 
részletes szabályait tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 



3 

 

b) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Kovács Máté 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatok és felelősségvállalás 
részletes szabályait tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 
c) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a Bocskai István 
Múzeum feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodását, 
d) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda feladatok és felelősségvállalás 
részletes szabályait tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 
e) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió feladatok és felelősségvállalás részletes 
szabályait tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 
f) Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény és a 
Hajdúszoboszlói Járóbeteg-Ellátó Centrum feladatok és felelősségvállalás 
részletes szabályait tartalmazó munkamegosztási megállapodását. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  mb. jegyző, intézményvezetők 
 
Előterjesztés a településrendezési tervek módosítására. 
 
108/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatását adja, 
hogy a Debreceni útfél menti 3534/1, /2 és /3 hrsz. alatti ingatlanok beépítésre szánt, 
kereskedelmi szolgáltató övezeti besorolást kapjanak. 
Az övezeti paraméterek kidolgozása a tervkészítés feladata, azokról a Képviselő-
testület a véleményezési eljárás közvetlen lefolytatása előtt kíván állást foglalni. 
A Hajdú kemping területét a Képviselő-testület nem kívánja csökkenteni, így a 
területcserét nem támogatja. A kerékpárút és a Szép Ernő utca kikötéséről a HÉSZ 
módosításától függetlenül, külön előterjesztés alapján kíván dönteni. 
A tervezési szerződés aláírására a három településrendezési szerződés megkötése 
után kerülhet sor. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  mb. jegyző 
 
Előterjesztés Thököly Imre közelgő születésnapi évfordulójának 
rendezvénytervéről. 
 
109/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1680. január 8-án 
Szoboszlón, a kuruc hadak vezérévé választott Thököly Imre fejedelem (2017. 
szeptember 25-én levő) 360. születési évfordulójának emlék-konferenciája 
megrendezéséhez költségvetési tartalékból 1,5 millió forint keretösszeget biztosít. 
 
Határidő:  2017. szeptember 30. 
Felelős:  mb. jegyző 
 
Előterjesztés szobor áthelyezésére. 
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110/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a TELEPÜLÉSÜNK ELSŐ EMLÍTÉSÉNEK 900. ÉVFORDULÓJÁRA állított 
szobor a Szent István parkból elszállításra kerüljön, egy arra megfelelő helyen 
tárolva legyen, és legkésőbb a 2018. szeptember 2-i városi ünnepségen felállításra 
kerüljön egy, a képviselő-testület által később meghatározott helyszínen. 
 
Határidő:  2018.szeptember 02. 
Felelős: mb. jegyző, polgármester 
 
Előterjesztés Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabály 
módosítására. 
 
111/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 2017.05.31-i közgyűlésen 
elfogadott, a hatályos módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályzatot 
és hozzájárulását adja, hogy az Alapszabályzat a Debreceni Törvényszék 
Cégbíróságra benyújtásra kerüljön. 
 
Határidő:  2017. június 31. 
Felelős:  mb. jegyző 
 
Előterjesztés Gábor Áron u. 33. szám alatti ingatlanok cseréjéről. 
 
112/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a Gábor Áron utcán található 3085 hrsz-ú 82 m2 nagyságú ingatlan 
2.940.000,- Ft eladási áron kerüljön értékesítésre Makhoul Sára részére, ezzel 
egyidejűleg Makhoul Sára a 3082/2 hrsz-ú 3 m2 nagyságú területet ad 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában 110.000,-Ft eladási áron. 
Makhoul Sára a 2.830.000,-Ft értékkülönbözetet az adás-vételi szerződés 
aláírásával egyidejűleg fizeti meg Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részére. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:   mb. jegyző 
 
Előterjesztés Gábor Áron utca 57. szám alatti ingatlan megvásárlásáról. 
 
113/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017.05.25. napon tartott árverésen 
kikiáltási alapáron, 33.500.000,- Ft összegért elnyerte a Hajdúszoboszló, Gábor Áron 
u. 57. szám alatti 3030/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát. 
 
Határidő:  azonnal 
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Felelős:   polgármester 
 
Előterjesztés öntözőcsatorna használatára. 
 
114/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szabó Lajos a 0141/32 hrsz-ú szántó területen 
esőztető öntözőtelep üzemeltetéséhez az öntözővíz szállítására a 0143/1 hrsz-ú 
csatorna megnevezésű ingatlant, valamint a 0143/2 hrsz-ú önkormányzati út 
megnevezésű ingatlant igénybe vegye. 
A tulajdonosi hozzájárulást a vízjogi engedély kiadásához adja meg a Képviselő-
testület. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő:  2017. július 31. 
Felelős:  mb. jegyző 
 
Előterjesztés a víziközmű rendszer Gördülő Fejlesztési Tervének módosítására, 
fejlesztésekkel kapcsolatos pénzügyi forrás biztosításáról. 
 
115/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű 
rendszerek Gördülő Fejlesztési Terveiben 2017. év vonatkozásában jóváhagyott 
fejlesztésekre az alábbiak szerint biztosít önkormányzati saját forrást a 2017. évi 
városi költségvetés tartalékok kerete terhére: 
 
Felújítás: 
ivóvíz hálózat nettó        11.000,-eFt 
szennyvíz hálózat nettó   7.250,-eFt 
 
Beruházás: 
ivóvíz hálózat nettó         1.500,-eFt 
szennyvíz hálózat nettó   7.750,-eFt 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   mb. jegyző  
 
Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának 
igényléséhez szükséges nyilatkozat módosításáról. 
 
116/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 97/2017. (V.18.) 
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 
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város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi 
személyszállítás kizárólagos joggal történő ellátására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés működtetéséhez 2016. évben 
összesen nettó 14.696.063,- 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 a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című 
pályázat megvalósításával kapcsolatosan. 
 
117/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2016. (VII.07.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Területi 
Operatív Program keretében benyújtott „Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Hajdúszoboszlón” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú pályázat 
megvalósítását 439.913.475,- Ft összegű elszámolható költséggel - 427.913.475,-Ft 
megítélt támogatás mellett - pénzügyi forrás biztosítását a 2017. évi költségvetés 1. 
sz. melléklet tartalékok, pályázati tartalékok terhére.  
 
A Képviselő-testület felkéri a mb. jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet 
vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére dönt és végett. 
 
Határidő:  pályázat megvalósítása szerint 

Felelős:  mb. jegyző 

 

118/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2016. (VII.07.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Területi 
Operatív Program keretében benyújtott „Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Hajdúszoboszlón” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú pályázat 
megvalósításához elengedhetetlen ingatlan szerzéshez és telekalakításhoz 
szükséges 18 M Ft összegű pénzügyi forrás biztosítását a 2017. évi költségvetés 1. 
sz. melléklet tartalékok, pályázati tartalékok terhére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a mb. jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet 
vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére döntés végett. 
 

Határidő:  pályázat megvalósítása szerint 
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Felelős:   mb. jegyző 

 
119/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2016. (VII.07.) 
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Területi 
Operatív Program keretében benyújtott „Fenntartható közlekedésfejlesztés 
Hajdúszoboszlón” című TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00007 azonosító számú 
pályázathoz az Ady Endre utca- Hősök tere szakasz, valamint a Hajdúszoboszló-
Ebes közötti kerékpárút megvalósításához szükséges közműegyeztetések és építési 
engedély hosszabbításához szükséges 1 M Ft összegű pénzügyi forrás biztosítását 
a 2017. évi költségvetés 1. sz. melléklet tartalékok, pályázati tartalékok terhére. 
 
A Képviselő-testület felkéri a mb. jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet 
vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére döntés végett. 
 
Határidő:  pályázat megvalósítása szerint 

Felelős:   mb. jegyző 

 
Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek nyomában” 
című pályázattal kapcsolatosan. 
 
120/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 33/2017. (II.23.) 
számú határozatát a pályázat tartalma tekintetében az alábbiak szerint módosítja: 
 
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 1.857.331,- Ft elszámolható költséggel, és legfeljebb 900.000,- Ft saját 
forrás biztosításával támogatja megvalósítani. 
 
Az önkormányzati saját forrás fedezetéhez még szükséges 200.000,-Ft 
keretösszeget a 2017. évi városi költségvetésben az 1. sz. melléklet (mérleg) 
tartalékok, pályázati tartalékok kerete terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a mb. jegyzőt a 2017. évi költségvetési rendelet 
vonatkozó módosításának előkészítésére és előterjesztésére döntés végett. 
 
Határidő:  pályázat ütemezése szerint  
Felelős: polgármester, mb. jegyző 
 
Előterjesztés a „Magyar Szürkék Útja” pályázattal kapcsolatos döntésről. 
 
121/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a „Magyar Szürkék 
Útja - kulturális tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” című pályázattal 
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kapcsolatos támogatói döntést elfogadja és utasítja a mb. jegyzőt, hogy a soron 
következő költségvetési rendelet módosításában szerepeljen. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  mb. jegyző 
 
Előterjesztés szabadidő központ létrehozására. 
 
122/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
A, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szabadidőpark 
létesítésével egyetért, arra a költségvetési tartalék terhére 350 millió forintot biztosít.  
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2017. december 31. 
Felelős:  polgármester 
 
B, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be 
a Magyar Labdarúgó Szövetséghez kisméretű többfunkciós rekortán pálya 
megépítésére. A megépíteni kívánt sportpálya beruházási költségének 30%-át, 
maximum 15 millió forintot, mint önrészt a költségvetési tartalék terhére elkülöníti, 
sikeres pályázat esetén kifizeti. A 200.000.-Ft pályázati biztosíték forrása a 
költségvetési tartalék. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint tulajdonos hozzájárul a 3529 hrsz. alatti 
ingatlanon kisméretű többfunkciós rekortán sportpálya építéséhez. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert a 
pályázattal kapcsolatos feladatok megvalósítására.  
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2017. december 31. 
Felelős:  polgármester 
 
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 
123/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 
 
Előterjesztés balesetveszélyes járdaszakaszok felújításáról. 
 
124/2017. (VI. 15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi városi 
költségvetésben a balesetveszélyes járdaszakaszok felújítása pénzügyi keret terhére 
támogatja az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt felújítási munkálatok 
elvégzését. 
Felkéri a mb. jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Határidő:  2017. augusztus 15. 
Felelős:  mb. jegyző  
 
 
 

 
K.m.f. 

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

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


