
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 6027-1/2016. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 17-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének elfogadása.) 
 

30/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

NAPIREND: 
 
1. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról. 
Előadó: kapitányságvezető 
 
2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2015. évi 
munkájáról. 
Előadó: polgárőrség elnöke 
 
3. Előterjesztés a város új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának 
elfogadására. 
Előadó: jegyző 
 
4. Előterjesztés a Hugarospa Zrt. vezérigazgatói megbízására. 
Előadó: polgármester 
 
5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a Turisztikai 
szervezetek (TDM) fejlesztése pályázat benyújtásáról elvi jóváhagyásra. 
Előadó: ügyvezető igazgató 
 
6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség 
Presbitériuma kérésével kapcsolatban. 
Előadó: polgármester 
 
7. Előterjesztés a város minősített többségi tulajdonában lévő gazdasági 
társaságok Felügyelő Bizottságaiba történő testületi tagok delegálásáról. 
Előadó: alpolgármester 
 
8. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
9. Javaslat szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek 
módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
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10. Előterjesztés fejlesztési célú ingatlanok értékesítésére. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
11. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadására. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
12. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2015. évi 
működéséről szóló beszámolóhoz. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés útépítési tervek készítéséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14. Előterjesztés utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij utca). 
Előadó: jegyző 
 
15. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodások felülvizsgálatára. 
Előadó: jegyző 
 
16. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
17. Előterjesztés muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat 
beadásáról. 
Előadó: humán közszolgáltatási irodavezető-helyettes  

 
18. Válasz kérdésre a Böszörményi úton lakott terület kezdete-vége, 
valamint útirány előjelző táblák kihelyezésével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés Nagyné Bukta Bernadett első lakáshoz jutók támogatása 
ügyében benyújtott fellebbezésére. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
2. Előterjesztés Farkasné Gencsi Rozália Tünde első lakáshoz jutók 
támogatása ügyében benyújtott fellebbezésére. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatói megbízására. 
Előadó: polgármester 
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(Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról.) 

 
31/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés a Hugarospa Zrt. vezérigazgatói megbízására.) 

 
32/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a 
Hungarospa Zrt. közgyűlésének, hogy újabb öt évre, 2016. június 01. 
napjától 2021. május 31. napjáig Czeglédi Gyulát bízza meg a 
vezérigazgatói teendők ellátásával, 856 900 Ft/hó összegű alapbérrel. A 
testület felhatalmazza a polgármestert a munkaszerződés megkötésére.   

 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2016. május 31.  

 
(Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2015. évi 
munkájáról.) 

 
33/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2015. évi munkájáról 
szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés a város új Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadására.) 

 
34/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 
Integrált Településfejlesztési Stratégiáját az előterjesztések szerint 
elfogadja és annak ütemes teljesítését szükségesnek tartja. 
 
Határidő: 2020. december 31. 
Felelős:   polgármester és jegyző 
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(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft a Turisztikai szervezetek 
(TDM) fejlesztése pályázat benyújtásáról elvi jóváhagyásra.) 
 

35/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft által tervezett, a Turisztikai 
szervezetek (TDM) fejlesztésére kiírt pályázat benyújtását.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: jegyző,  
             ügyvezető 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Református Egyházközség Presbitériuma 
kérésével kapcsolatban.) 
 

36/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola fenntartói 
jogának átadásával, az épület oktatási célú használatának 
meghagyásával, amennyiben a szülők 2/3-a helyesli az intézmény 
református egyház általi átvételét.  
A szülők véleményének megismerése, a véleményezési eljáráshoz 
kapcsolódó szabályok kidolgozása, az eredmény megállapítása az iskola 
igazgatójának feladata, felelőssége.  
 
Határidő: 2016. március 17, illetve értelemszerűen 
Felelős:  jegyző      

 
(Előterjesztés a város minősített többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
Felügyelő Bizottságaiba történő testületi tagok delegálásáról.) 
 

37/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Felügyelőbizottságának 
személyi összetételével kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 
- A felügyelőbizottságba választja Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella és Németi Attila Sándor képviselőket 2016. március 17. 
napjával; jogviszonyuk 2016. március 17. napjával kezdődik, a jogviszony 
vége 2021. március 16. napja; 
- Ezzel Gönczi Lajos, Széles Krisztián bizottsági tagsági jogviszonya, 
valamint Orosz János képviselő elnöki megbízatása megszűnik 2016. 
március 17. napjával; 
- a felügyelőbizottság számára, a bizottság elnökének Németi Attila 
Sándor képviselőt ajánlja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság alapító okiratának módosítását, valamint az alapító 
okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásával. 

 
A képviselő-testület utasítja a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozattal összefüggésben szükséges 
cégbírósági bejelentés és egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: vezérigazgató 
Határidő: azonnal 
 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Felügyelőbizottságának személyi 
összetételével összefüggésben, a képviselő-testület jogkörébe tartozó 
delegáltakra vonatkozóan az alábbi változásról döntött: 
- Pinczés Róbert felügyelőbizottsági tagsági jogviszonya megszűnik 
2016. március 17. napjával; 
- A felügyelőbizottságba választja Harsányi István képviselőt 2016. 
március 17. napjával; jogviszonya 2016. március 17. napjával kezdődik, a 
jogviszony vége 2021. március 16. napja; 
 

A képviselő-testület utasítja a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
vezérigazgatóját a határozattal összefüggésben szükséges cégbírósági 
bejelentés és egyéb szükséges intézkedések megtételére. 
 

Felelős: vezérigazgató 
Határidő: azonnal 

 
(Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2016. (III.17.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) 
pontjában 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, Egészségügyi, Szociális, Bizottsága véleményének 
kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) 15. § (2) 
bekezdésében, a 17. § (3) bekezdésében, a 18. § (5) bekezdésében 
szereplő „igazgatási, egészségügyi, szociális bizottság” kifejezés 
„igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság” kifejezésre 
változik. 
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2. § 

 
(1) Az SZMSZ 32. § (2) bekezdése a következőre változik: 
 
„(2) A polgármesteri hivatal a szükséges munkamegosztás érdekében az 
alábbi irodákra tagolódik: 
a) Önkormányzati Iroda 
b) Igazgatási Iroda 
c) Gazdasági Iroda 
Az irodákat irodavezetők vezetik, de ezzel megbízható a jegyző vagy az 
aljegyző is. 
Az irodák a hivatal szervezeti és működési szabályzatában szabályozottak 
szerint csoportokra tagolódhatnak.” 
 
(2) Az SZMSZ 32. § (3) bekezdése kiegészül a következő mondattal: 
 
„A hivatal munkatársai külön szabályozás alapján rugalmas 
munkarendben dolgozhatnak, és távmunka-végzési lehetőséget is 
igénybe vehetnek.” 
 

3. § 
 
(1) Az SZMSZ 1. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 
 
(2) Az SZMSZ 4. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 
 

4. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

(Javaslat szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi rendeletek módosítására.) 
 
(A rendelet és mellékletei a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
 

(Előterjesztés fejlesztési célú ingatlanok értékesítésére.) 
 

38/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
a 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097 hrsz-ú ingatlanok árverésen történő 
értékesítéséhez. A licitálás során a 6 db ingatlan kiindulási ára, 31.120 
Ft/m2, összesen 60 millió forint. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok aláírására.  
 
Határidő:  2016. június 30. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadására.) 
 

39/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Cella MEDIA Mérnöki Vállalkozási Kft. 
által készített tervek alapján, a 2475/13 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő 
Termálfürdő előcsarnok bővítése megvalósuljon, a 2924/1 hrsz-ú ingatlan 
területrészének beolvasztásával. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok 
aláírására. 
 
A hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt az egyéb szükséges 
engedélyek beszerzése alól. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: gazdasági irodavezető 

 
(Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2015. évi működéséről 
szóló beszámolóhoz.) 

 
40/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy  
-  az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság jogutódja - a 2013. december 30-
án létrejött Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségének 2015. 
évben eleget tett, s 
- a Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján 
a 2015. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a 
szokásos mértékű nyereség biztosítása érdekében az önkormányzat az 
eredetileg tervezett 9.089.612,-Ft összegű működési támogatáson felül 
további 10.938,-eFt összegű önkormányzati működési támogatást biztosít 
a 2016. évi városi költségvetés általános tartalék kerete terhére. 
- Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján a 
bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos 
mértékű nyereség összege 2015. évben 21.213,-eFt volt.  
 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős:   jegyző 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a helyi menetrendszerinti 
autóbusz-közlekedés 2015. évi működéséről szóló, az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - Hajdú Volán Közlekedési 
Zártkörű Részvénytársaság jogutódja - által elkészített beszámolóban 
foglaltak alapján az alábbi intézkedések megtételére kéri fel a Szolgáltatót: 
- utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata 
utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai adatok elemzése, indokolt 
esetben menetrend módosítással;  
- nyári és téli menetrend kialakításának vizsgálata; 
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- a város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2016. évi árbevétel 
terve teljesítésének, a veszteségek csökkentésének vizsgálata, a 
forgalomellenőrzés hatékonyságának és eredményességének 
növelésével; 
- hatékonyságnövelő intézkedések kidolgozása a veszteségmentesen 
fenntartható helyi közlekedés érdekében; 
- az autóbuszok havi átlagos kilométer teljesítménye növelésének 
vizsgálata (az 1 vezetési órára jutó km teljesítmény is) a szerződött éves 
hasznos kilométer kibocsátás keretében;  
- értékszelvény díjváltozása hatásának vizsgálata az utazási szokásokra, 
az igénybevétel mértékére. 
-  
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős:   vezérigazgató,  
                jegyző, 
                polgármester 
 

(Előterjesztés útépítési tervek készítéséről.) 
 
41/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a 2016. évi városi költségvetés 13. melléklet 13/ÖK „Útépítési tervek 
készítése, engedélyezés” költséghely terhére az alábbi utcák 
felújítási/engedélyezési tervdokumentációjának elkészítését az 
előterjesztésben foglaltak alapján: 
- Bányász utca  
- Bródy Sándor utca a Pávai Vajna Ferenc utca és Szent Erzsébet utca 
közötti szakasza 
- Szívós utca és zug  
- Kádár utca  
- Szurmai utca és zug 
- Arany János utca  
- Bordángát utca Nyugati sor és külterület közötti szakasza  
- Rózsa utca   
- Szabadság utca a Szedres utca és Alkotás utca közötti szakasza 
- Szilfákalja 20/a és Daru zug közötti szakasz  
 
Határidő: 2016. július 30. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés utcanév megváltoztatásával kapcsolatban (Gorkij utca).) 

 
42/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gorkij 
utca nevének megváltoztatását nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
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(Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodások felülvizsgálatára.) 

 
43/2016. (III. 17.) 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:  jegyző 

 
(Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.) 

 
44/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
  
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés muzeális intézmények szakmai támogatása pályázat beadásáról.) 

 
45/2016. (III. 17.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a muzeális intézmények szakmai támogatására. A pályázati 
önrészt, 2 millió forintot az általános tartalékból biztosítja. 
 
Határidő: 2016. március 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, intézményvezető 

 
k.m.f. 

 
Dr. Sóvágó László sk.                               Dr. Vincze Ferenc sk. 
      polgármester                        jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2016. március 17. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


