
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
Iktatószám: 24459-1/2018.  
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 25-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
A képviselő-testület napirendjének meghatározása. 
 

167/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés gyógyvízkérelem jóváhagyására. 
Előadó: vezérigazgató 
 
2. Előterjesztés a zöldségpiac felújítására. 
Előadó: vezérigazgató 
 
3. Előterjesztés a gyepmesteri telep férőhelyeinek bővítésére. 
Előadó: vezérigazgató 
 
4. Előterjesztés I.számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak 
ellátására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának 
kiírására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Pedagógiai 
Programjának elfogadására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére 
pótelőirányzat biztosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés Tour de Hongrie 2019-es versenyéhez történő 
kapcsolódás tárgyában. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
9. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés megkötésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
10. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 
10/2013. (IV. 18.) számú rendelet módosítására. 
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Előadó: gazdasági irodavezető 
 
11. Előterjesztés a Galgócz sor melletti 6973/39 hrsz-ú ingatlan 
észak-nyugati részének értékesítésre való kijelöléséről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 

 
12. Előterjesztés forrás biztosítására - menetrendszerinti 
autóbuszközlekedés pályáztatása. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14. Előterjesztés „botlókő” elhelyezésére. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
15. Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
16. Előterjesztés a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető 
juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására. 
Előadó: polgármester 
 
17. Előterjesztés köztisztviselők javadalmazásáról. 
Előadó: polgármester 
 
18. Előterjesztés a volt „Hajdútourist” épületének átalakításáról. 
Előadó: polgármester 
 
19. Előterjesztés a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti 
szerződéséről. 
Előadó: polgármester 
 
20. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
közbeszerzési szabályzatának módosítására. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
21. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
Előadó: polgármester 
 
22. Válasz vasútépítéshez kötődő depózás por- és zajterhelése 
ügyében. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

(Előterjesztés gyógyvízkérelem jóváhagyására.) 
 

168/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
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1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
döntött arról, hogy a Biogentas Ipari Biotechnológia Fejlesztő, Gyártó és 
Forgalmazó Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Szívós u. 24.) termálvíz 
szolgáltatási szerződés megkötéséhez kapcsolódóan 945.000,- forint + 
ÁFA m3 díjat fizessen Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részére. 
 
Határidő: a termálvíz szolgáltatási szerződés aláírását megelőzően 
Felelős:   polgármester 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és 
Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Biogentas 
Ipari Biotechnológia Fejlesztő, Gyártó és Forgalmazó Kft-vel (4200 
Hajdúszoboszló, Szívós u. 24.) termálvíz szolgáltatási szerződést 
kössön napi maximum 10 m3 vízszolgáltatás erejéig – határozatlan 
időtartamra, 6 hónapos felmondási idővel – Hajdúszoboszló város 
Önkormányzatának befizetett kvóta díj megtörténte után. 
 
Határidő: a kvóta díj megfizetését követő 1 hónapon belül 
Felelős:   vezérigazgató 

 
(Előterjesztés a zöldségpiac felújítására.) 
 

169/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben meghatározott feladatok elvégzésére megbízza a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-t. 
A szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert, a költségvetésben 
erre a célra a beruházások között a 17/ÖK soron elkülönített 70.000.000 Ft 
erejéig. 
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: polgármester, 
      vezérigazgató 

 
(Előterjesztés a gyepmesteri telep férőhelyeinek bővítésére.) 
 

170/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 89/2018. 
(V.17.) határozatában a gyepmesteri telepkorszerűsítéshez benyújtott 
pályázat önrészeként 2.700.105 Ft-ot biztosított. A pályázat forráshiány miatt 
nem került támogatásra. A költségvetésben rendelkezésre álló 2.700. 105 Ft-
ot a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. a telep korszerűsítéséhez felhasználhatja. 
 
Határidő: 2019. április 30. 
Felelős: vezérigazgató 
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(Előterjesztés I.számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására.) 
 

171/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, hogy a Hevpar Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, 
ügyvezetője és az I. számú gyermek háziorvosi körzet ellátó orvosa és 
a praxisjog jogosultja, dr. Parti Gabriella (szül: Rimaszécs, 1945.07.14. 
an: Gecse Mária) mint megbízott és a Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata, mint megbízó között 2013. április 17-én kelt 26/2013. 
(III.21.) Kt. határozata alapján létrejött egészségügyi feladatellátási 
szerződést 2018. szeptember 30-val felmondta, így felmentési ideje 
2018. október 01-től él. A megbízó tudomásul veszi, hogy Dr. Parti 
Gabriella felmondási ideje 6 hónap, így a rábízott I. számú 
gyermekorvosi körzet ellátását 2019. március 31-ig megbízott 
biztosítani köteles.  
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint megbízó tudomásul veszi, hogy Dr. Parti Gabriella praxisjog 
jogosultja, praxisjogát nem idegenítette el, a feladat- ellátási szerződés 
felmondásának időpontjáig, azonban az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) 
kormányrendelet 13/A. § (1) bekezdése értelmében doktornő 2019. 
szeptember 30-ig rendelkezik a praxisjogával, és ezen időpontig 
elidegenítésére ő jogosult.  
 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy 2019. április 01-től az I. számú gyermek 
háziorvosi körzet ellátását Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – 
egészségügyi alapellátásra kötelezett – mint egészségügyi szolgáltató 
kell biztosítania. A határozat 2. pontjában foglaltak alapján, 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az ellátást, 2019. szeptember 
30-ig csak helyettesitő orvos alkalmazásával tudja biztosítani. A 
helyettesítő orvos feladata az I. sz gyermek háziorvosi körzet ellátásán 
túl, a Hevpár Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság által ellátott 
iskola és ifjúság orvoslás feladatellátása is, így a feladat ellátás kiterjed 
a Bambínó Óvodára (Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 84.),  és a Liget 
Óvodára (Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145.)  
 

4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint 
egészségügyi szolgálató részére 2019. április 01-től működési engedély 
iránti kérelem benyújtása történjen. Egyben felhatalmazza 
Hajdúszoboszló város polgármesterét a keletkező dokumentumok 
aláírására és benyújtására.  
 

5. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kötelezi a Hevpar Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
ügyvezetőjét, az ellátás zavartalan biztosítása érdekében és az 
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről 
és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján arra, hogy 
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2019.04.01-én a rendelő tárgyi eszközeinek leltárszerinti átadására, a 
kezelt egészségügyi adatokkal, dokumentumokkal (egészségügyi 
személyi kartonok) együtt és az elektronikus orvosi program („visuál lx 
doki”) adattartamára, hozzáférésének biztosításával együtt.  
 

6. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást az I. 
számú házi gyermekorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására.  
 

Határidő: értelemszerűen 
Felelős:   jegyző, polgármester  

 

(Előterjesztés a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának kiírására.) 

 
172/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
(továbbiakban Kjt.)  23. §-ában, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések rendezéséről 
szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/E. és a 7. §-ában foglaltakra 
tekintettel pályázatott hirdet a Bocskai István Múzeum magasabb 
vezetői állásának betöltésére az alábbiak szerint: 
 
A pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony  
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 
Meghirdetett munkakör:  Bocskai István Múzeum igazgatói munkaköre 
Munkavégzés helye:  4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u.12. 
Beosztás:   magasabb vezető - igazgató 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, 
különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról 
és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: 
Kultv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá az 
ágazati jogszabályokban foglaltakra. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:    5 év 
A megbízás kezdő napja:              2019.05.01. 
A megbízás megszűnésének időpontja:   2024.04.30. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
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 egyetem, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség 
(figyelemmel a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/E. § (1) 
bekezdésére és 1. mellékletére, továbbá az MKM rendelet 
mellékletére),  

 tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, 

 a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban szerzett legalább öt 
éves szakmai gyakorlat,  

 vezetői gyakorlat,  

 kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység,  

 magyar nyelvtudás,  

 büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem 
áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás és muzeális 
intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 
eltiltás hatálya alatt,  

 az intézményben fennálló közalkalmazotti jogviszony vagy a 
megbízással egyidejűleg az intézménybe közalkalmazotti munkakörbe 
történő kinevezés feltételeinek való megfelelés,  

 annak vállalása, hogy a pályázó megbízását követő két éven belül 
a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése szerinti 
akkreditált, államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyamot 
elvégzi, amennyiben ezt a megbízás előtt nem tette meg, és nem 
rendelkezik jogász vagy közgazdász szakképzettséggel. 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat.  
Juttatások, illetmény: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak 
jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kjt. 
végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések 
rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet), valamint az egyes kulturális 
közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb 
feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM rendelet (a továbbiakban: MKM 
rendelet) rendelkezései az irányadók. 
 
A pályázat benyújtásának formája:  írásban, zárt borítékban 
 
A pályázathoz csatolni kell:  

 vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 

 részletes szakmai önéletrajzot, 

 képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot, 

 büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, 

 az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 

 tudományos publikációs jegyzék, 

 nyilatkozat arról, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános 
könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben 
végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt, 
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 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 

 a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget elfogadó nyilatkozat, 

 nyilatkozat arról, hogy kéri-e a pályázat zárt ülésen történő 
bizottsági és testületi tárgyalását. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 
a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől számított 
30 nap. 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot 1 eredeti példányban Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati Iroda (Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-
helyettes 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.) címezve, zárt borítékban 
kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "Pályázat a Bocskai István 
Múzeum igazgatói álláshelyére". 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után - a 
véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a 
Képviselő-testület. 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.közigallas.hu), valamint a 
www.hajduszoboszlo.eu honlapon. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes nyújt a 06/52/557-365-ös 
telefonszámon. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
figyelemmel a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésére a Bocskai István Múzeum 
magasabb vezetői feladatok ellátására beérkező pályázatok 
értékelésére, véleményezésére az alábbi tagokból álló véleményező 
bizottságot megalakítja: 
 

 A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság által felkért kulturális 
szakértő 

 A Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság által felkért, reprezentatív 
szakszervezet által delegált tag 

 Nagy István a Bocskai István Múzeum delegált közalkalmazottja 

 Máté Lajos, a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság elnöke 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges egyéb 
intézkedések megtételére. 
 
Határidő:   2018. 10. 25, illetve értelemszerű  
Felelős:     jegyző 
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(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Pedagógiai Programjának 

elfogadására.) 
 

173/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda pedagógiai programjával egyetért, az 
abban foglalt rendelkezéseket elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző, intézményvezető 
 

(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat 

biztosítására.) 
 

174/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére az óvodai játszótéri 
eszközök felülvizsgálatának költségeire bruttó 355.350 Ft 
pótelőirányzatot biztosít. A pótelőirányzat forrása a város 
költségvetésének „Dologi tartalék az intézmények részére” kerete. 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére az Ovi – Sportpályákat 
körbe vevő szilárd burkolat és megközelítésére szolgáló járdák 
megépítésének költségeire 3.200.000 Ft pótelőirányzatot biztosít. A 
pótelőirányzat forrása a 2018. évi költségvetési rendelet 11. sz. 
melléklet 5/F során OVI sportprogramon lévő maradvány összege. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző, intézményvezető 

 
(Előterjesztés Tour de Hongrie 2019-es versenyéhez történő kapcsolódás 
tárgyában.) 
 

175/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szándékát 
fejezi ki, hogy Hajdúszoboszló városa a Tour de Hongrie 2019-es 
körversenyéhez csatlakozzon, és a körverseny egyik napjának befutó 
helyszíne legyen. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a szükséges szándéknyilatkozat, a 
későbbiekben az előfeltételek megléte esetén a támogatási szerződés 
aláírására a polgármestert. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 2019. évi városi költségvetés előkészítésekor tervezze 
be a Vuelta Kft. felé fizetendő szervezői díj összegét. 
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Határidő:  2018. október 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés vagyonkezelési szerződés megkötésére.) 
 

176/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Bocskai István Szakképző Iskola és a Közgazdasági 
Szakközépiskola intézményekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal történő megkötéséhez az alábbi 
kiegészítéssel: 
„ 28. Amennyiben a mezőgazdasági képzés a Bocskai István Szakképző 
Iskolában megszűnik, úgy a mezőgazdasági képzésnél használt 
mindennemű berendezést, anyagokat, eszközöket a Centrum az 
Önkormányzat részére jegyzőkönyv felvétele mellett átadja.” 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
a Polgármestert a vagyonkezelési szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2019. március 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 
18.) számú rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
13/2018. (X. 25.) sz. önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló  
10/2013. (IV.18.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109. § (4) 
bekezdésében és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. §-
ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e./ 
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi 
Bizottságának egyetértésével – az alábbi rendeletet alkotja a Hajdúszoboszló 
Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú rendelet 
módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 
A Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV.18.) számú 
rendelet (továbbiakban: Ör.) 14. § (1) bekezdés helyébe a következő szöveg 
lép. 
 
(1) a) Az önkormányzati vagyontárgy elidegenítése, használatban 
vagy bérbeadása, illetve más módon történő hasznosítása 1 millió 
forintos értékhatár felett – jelen rendelet 14. § (1) b) pontjában foglaltak 
kivételével - versenyeztetési eljárás keretében történhet, az 
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összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és 
ellenszolgáltatás értékarányosságával. Amennyiben két versenyeztetési 
eljárás eredménytelennek minősül, úgy az ingatlan a képviselő-testület 
által meghatározott kikiáltási alapáron versenyeztetési eljárás nélkül 
értékesíthető. 
b) A HÉSZ előírásainak végrehajtása érdekében önkormányzati 
vagyontárgy elidegenítése használatban vagy bérbeadása, illetve más 
módon történő hasznosítása a Képviselő-testület egyedi 
vevőkijelölésével is történhet. 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2018. november 1. napján lép hatályba. 
 
(Előterjesztés a Galgócz sor melletti 6973/39 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati 
részének értékesítésre való kijelöléséről.) 
 

177/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Galgócz soron található 6973/39 hrsz-
ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan megosztásához oly módon, 
hogy a jelenleg bérbeadással hasznosított ingatlanrész külön helyrajzi 
számot kap. 
A telekalakítási eljárás lefolytatását követően a Képviselő-testület a 
vagyonrendelet módosításával forgalomképessé nyilvánítja, az újonnan 
kialakuló ingatlant. 
A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az újonnan 
kialakult ingatlant árverésen történő értékesítésre jelöli ki 1.749,-Ft/m2 + ÁFA 
kikiáltási alapáron. Az árverési tájékoztatóban rögzíteni szükséges, hogy 
eredményes licitálás esetén az ingatlan nyertes vevő részére történő  
birtokbaadására csak 2019. március 15. napot követően kerülhet sor. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza 
a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2019. december 31. 
Felelős:   jegyző 
 

(Előterjesztés forrás biztosítására - menetrendszerinti autóbuszközlekedés 
pályáztatása.) 
 

178/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
157/2018.(IX.13.)sz. képviselő-testületi határozatát módosítja, az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatás ellátása érdekében szolgáltató kiválasztására irányuló 
pályázati eljárás lefolytatását 2019. július 01 – 2024. június 30. közötti - 
5 év - időszakra vonatkozóan támogatja.   
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a pályázati eljárás lefolytatásának időszakára, 2019.január 
01-2019. június 30. közötti időszakra a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. §. (4) bekezdés d.) 
pontja alapján a jelenlegi közszolgáltatóval a szerződés 
meghosszabbításra kerüljön. 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 

Határidő: folyamatos, szerződéskötésre 2018. december 31. és 2019. 
június 30. 
Felelős: polgármester, 
              jegyző 

 
(Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban.) 
 

179/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi 
költségvetés 13.-as számú mellékletének /Beruházások tábla/ 12/ÖK 
sorának terhére /Közvilágítás bővítése/  
- 3.427.390,-Ft-ot biztosít a Galgócz sori szabadidőpark, valamint a 
Liliom – Jázmin utcák között átjáró megvilágítására, összesen 6 db 
napelemes LED-es kandeláber telepítésére, és 
- 1.451.277,-Ft-ot biztosít a Fekete László utcában 11 db LED-es 
lámpatest felszerelésére és a kapcsolódó munkák elvégzésére. 
 
Felkéri a Jegyzőt tegye meg a szükséges intézkedéseket a kivitelezés 
lebonyolításával kapcsolatosan.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közvilágítás bővítés 
kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére az üzemeltetést 
végző Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.-vel. 
 
Határidő: 2018. december 31.  
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés „botlókő” elhelyezésére.)  
 

180/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
emlékező macskakövek, úgynevezett „botlókövek” elhelyezését 
Hajdúszoboszló közterületein a holokauszt idején elhurcolt áldozatok utolsó 
lakása vagy háza előtt lévő járdaszakaszokon.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a telepítésekhez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulások kiadásával.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
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(Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről.) 
 

181/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 
kommunális infrastruktúrájának helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 
támogatásokról szóló rendelet megalkotására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
 14/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelete 

a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 
támogatásokról 

 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a 
továbbiakban: képviselő-testület) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. § (4) 
bekezdésében, valamint 237. §-ában foglalt felhatalmazás alapján 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
A rendelet hatálya  

 
1. § 

 
(1) A rendelet hatálya a képviselő-testület polgármesteri hivatalával 

(továbbiakban: hivatal) közszolgálati jogviszonyban álló 
köztisztviselőkre és az ügykezelőkre (továbbiakban: köztisztviselők) 
terjed ki.  

 
(2) A rendelet 4. §-ának hatálya a hivatal nyugállományú 

köztisztviselőire, a 3. § (1) bekezdése c) pontjának hatálya a hivatal 
nyugállományú köztisztviselőire is kiterjed. 
 

(3) A rendelet hatálya az 5. § kivételével – figyelemmel a Kttv. 225/L. §-
ára – kiterjed Hajdúszoboszló Város Önkormányzata foglalkoztatási 
jogviszonyban álló polgármesterére (alpolgármesterére) is.  

 
A köztisztviselők juttatásai  

 
2. §  
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(1) A képviselő-testület – a Kttv. 152. §-ában foglaltak alapján – a 
köztisztviselők részére az alábbi juttatások nyújtását teszi lehetővé, 
amennyiben az éves költségvetésben e célra fedezetet biztosít:   

      
a) lakásépítési, -vásárlási, korszerűsítési támogatás kamatmentes 

kölcsön formájában; 
b) illetményelőleg; 
c) szociális támogatás; 
d) tanulmányi szerződés alapján képzési, továbbképzési támogatás, 

illetve nyelvtanuláshoz hozzájárulás; 
e) monitorhoz éleslátást biztosító szemüveg készíttetési költségeihez 

hozzájárulás. 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatások mértékét, feltételeit, az 
elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a 
jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.  
 

(3) A polgármester a hivatali gépkocsit (gépkocsikat) magáncélra – 
térítésmentesen – igénybe veheti, de az ország határain túl a 
tankolást maga fizeti.  

 
Szociális és kegyeleti támogatások  

 
3. §  

 
(1) A szociális költségvetési keretből az alábbi pénzbeli vagy 

természetbeni támogatások nyújthatók: 
 

a) eseti szociális segély; 
b) temetési segély; 
c) kedvezményes üdültetés; 
d) egyes önkormányzati szolgáltatások kedvezményes 

igénybevétele. 
 

(2) A Kttv. 152. § (5) és (7) bekezdései alkalmazásával – a polgármester 
egyetértésével – a munkáltatói jogkör gyakorlója az elhunyt 
köztisztviselőt, elhunyt nyugállományú köztisztviselőt a közszolgálat 
halottjává nyilváníthatja. 
 

(3) Az elhunyt köztisztviselővel közös háztartásban élt közeli 
hozzátartozót – amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a 
közszolgálat halottjává –, kérelmére temetési segély illeti meg, 
amelynek összege a mindenkori illetményalap kétszerese.  
 

(4) A köztisztviselőnek házastársa (ideértve az élettársat is) és 
gyermeke temetési költségeihez – kérelmére – az illetményalap 
másfélszeresének megfelelő összegű támogatás adható. Szülő 
temetési költségeihez a támogatás az illetményalap 100%-a. 
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(5) A támogatások részletes szabályait a jegyző a közszolgálati 
szabályzatban határozza meg.  

 
Nyugállományú köztisztviselők támogatása  

 
4. § 

 
(1) A nyugállományú köztisztviselők számára megtartott éves nyugdíjas 

rendezvény költségeire a képviselő-testület az éves 
költségvetésében fedezetet biztosít.  

 
Vezetői pótlék megállapítása 

 
5. § 

 
 

(1) A képviselő-testület a Kttv. 236. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján vezetői illetménypótlékot biztosít a hivatalban 
vezetői kinevezéssel rendelkező köztisztviselői részére.  

 
(2) A pótlék mértékei:  

 
a) főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői kinevezés  

esetén a vezető alapilletményének 15%-a,  
b) osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén a 

vezető alapilletményének 10%-a.  
 

(3) Az e rendelet alapján biztosítható juttatások és támogatások 
pénzügyi fedezetét az önkormányzati költségvetés hivatalra 
vonatkozó részében kell szerepeltetni.  

  
Záró rendelkezések  

 
6. § 

 
(1) E rendelet 2018. október 26-án lép hatályba.  

 
(2) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított, 

a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 
támogatásokról szóló 13/2001. (XI. 01.) rendelet.  

 
(Előterjesztés köztisztviselők javadalmazásáról.) 
 

182/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
illetményalap változatlansága miatt a hivatal vonatkozásában 16 867 E Ft-ot, 
az önkormányzat vonatkozásában 2379 E Ft-ot különít el a dolgozók 
jutalmazására, járulékaikkal együtt a lakástakarékpénztári kassza 2018. évi 
többletbevételéből.  
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Határidő:  azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a volt „Hajdútourist” épületének átalakításáról.) 
 

183/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy - a fenti tartalommal - az önkormányzat Tóth Tiborral a 
megállapodást megkösse. 
 
Határidő: a szerződés megkötésre 2018. október 31. 
Felelős:   polgármester 

 
(Előterjesztés a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződéséről.) 
 

184/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
előterjesztés szerinti Bérleti szerződés megkötését a Hajdúszoboszló, 
Kemping utca Szabadidő Park területén található Főépület hasznosítására 
vonatkozóan.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, 
               jegyző 
 

(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési 
szabályzatának módosítására.) 
 

185/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata módosított 
közbeszerzési szabályzatát. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.) 
 

186/2018. (X. 25.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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K.m.f. 
 

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

 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2018. 11. 26. 
 
 
Molnár Viktória leíró 


