
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 19130-1/2016. 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. 
október 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 
142/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a város egészségügyi alap-és szakellátás 
helyzetéről. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
2. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
3. Előterjesztés intézményi átszervezés kezdeményezésére. 
Előadó: polgármester, jegyző 
 
4. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
alapszabályának módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
5. Előterjesztés Bródy Sándor utcai ingatlan megvásárlásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
6. Előterjesztés Antenna Hungária Zrt. kérelméről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
7. Előterjesztés energiahatékonysági közvilágítás fejlesztési 
projektről és megújuló energiatermelés önkormányzati támogatására. 
Előadó: alpolgármester 
 
8. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
9. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetői megbízásra kiírt pályázattal kapcsolatos törvényességi 
felhívásról. 
Előadó: jegyző 
 
10. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
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Előadó: polgármester 
 
11. Válasz kérdésre a parkolás rendjével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Válasz Jónás Kálmán Képviselő Úr 2016. szeptember 7-i 
képviselő-testületi ülésen feltett kérdéseire. 
Előadó: jegyző 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 16:00 órától, szükséges ideig. 
 
(Előterjesztés a város egészségügyi alap-és szakellátás 
helyzetéről.) 
 

143/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2014-2016. év egészségügyi alap-és szakellátás helyzetéről szóló 
átfogó beszámolót az elhangzott módosításokkal elfogadja. 
Ezzel egyidejűleg Hajdúszoboszlón családvédelmi szolgálat újbóli 
működését támogatja.  
 
Határidő: folyamatos/2018. november 
Felelős:     - 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának elfogadására.) 
 

144/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
beterjesztett Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióját 2016-2020. év vonatkozásában a 
maga részéről elfogadja és javasolja, hogy a Társulási Tanács 
tárgyalás és kiegészítés után azt elfogadni szíveskedjen.  

Határidő: 2016. október 31. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés intézményi átszervezés kezdeményezésére.) 

 
145/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben meghatározott feladatokkal egyetért. Felkéri a 
polgármestert és a jegyzőt a Hajdúszoboszlói 
Intézményműködtető Központ megszüntetésével, a 
Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény alapításával, a 
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Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda feladatának módosításával 
kapcsolatos előkészítő intézkedések megtételére.  
 
Határidő: az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően  
Felelős: polgármester,  
          jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
alapszabályának módosítására.) 
 

146/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. alapszabályának 
módosítását a melléklet szerinti egységes szerkezetben elfogadja. 
 
A képviselő-testület felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert, hogy a 
döntésről értesítse a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. elnök-igazgatóját. 
 
A képviselő-testület felkéri Will Csaba elnök-igazgatót, hogy a 
módosított alapszabályt a Debreceni Törvényszék Cégbíróságára 
nyújtsa be. 
 
Határidő: 2016. október 21. (értesítésre), 
  2016. október 25. (cégbírósági benyújtásra) 
Felelős: Dr. Sóvágó László polgármester, 
  Will Csaba elnök-igazgató 

 
  (Előterjesztés Bródy Sándor utcai ingatlan megvásárlásáról.) 
 

147/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
figyelembe véve az ingatlanforgalmi szakértői véleményt – 
felhatalmazza a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalt, hogy 
maximum 25.500,- Ft/m2 vételáron megvásárolja a 2496/4 hrsz-ú 
ingatlant. 
  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok, valamint az adás-vételi szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés Antenna Hungária Zrt. kérelméről.) 
 

148/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, a Hrsz:1593 - Csanády téren üzemelő víztorony tetejére 
történő 1 db 40 cm átmérőjű antenna felszereléshez és a szerződés 
módosításához. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok aláírására. 
 
Határidő: 2017. február 15. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés energiahatékonysági közvilágítás fejlesztési 
projektről és megújuló energiatermelés önkormányzati 
támogatására.) 
 

149/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t, hogy a közvilágítás 
korszerűsítésére vonatkozó egyeztetéseket, a lámpatest intelligens 
vezérléseinek kiegészítő funkcióit és egyéb lehetőségeinek 
feltárását, tesztszakaszok kijelölésével és a világításkorszerűsítés 
megkezdésével, majd a tapasztalatok birtokban, az érintett utcák 
lakosainak véleményét is beépítve, tegyen végleges javaslatot a 
közvilágítás teljes korszerűsítésére. 
 
Határidő: 2017. szeptemberi testületi ülés 
Felelős:   vezérigazgató 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elkötelezett a környezetvédelmi beruházások és a megújuló 
energiahordozók széles körben történő elterjesztése iránt. Egyúttal 
támogatni és motiválni kívánja azokat a helyi vállalkozásokat, akik 
ebben az energiatermelő szektorban tevékenykednek. A Képviselő-
testület ennek a szándéknak a megvalósítására megbízza a 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodáját a 
napelemes energia termelő egységek létrehozásához szükséges 
földterület biztosítás feltételrendszerének kidolgozásával olyan 
formában, hogy a bevétel arányos járadék formájában történő 
részesedés a város bevételeinek gyarapítása mellett, az eddigieknél 
rugalmasabb lehetőséget teremt ilyen célú beruházások ide 
hozatalához, illetve a piaci termelői és értékesítési kockázat 
megosztásával a város támogatja az adott vállalkozást abban, hogy 
számára egy biztosabban megtérülő beruházás, helyi 
megvalósításával munkahelyet és bevételt teremt a város és saját 
maga számára. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: irodavezető-főkönyvelő 
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(Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2016. (X. 20.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban 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, Nevelési, 
Egészségügyi, Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 32. § (3) bekezdésének 
utolsó mondata törlésre kerül. 
 
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
8/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelet 25. § (2) bekezdése a 
következőre változik: 
 
„(2) Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 
a) helyi önkormányzat képviselői: 
aa) Hajdúszoboszló Város Polgármestere (elnök), 
ab) az egészségügyi, szociális ügyekben eljáró bizottság elnöke 
(társelnök), 
ac) egészségügyi, szociális ügyekben eljáró bizottság tagjai közül – a 
Bizottság által választott – 1 fő, 
b) a Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat - működése 
esetén a - képviselője 
c) a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal részéről az 
egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes (titkár) 
d) az önkormányzat, illetve társulás által fenntartott egészségügyi, 
szociális és gyermekvédelmi intézmények részéről az 
intézményvezetők (3 fő) 
e) önkormányzati közfeladatot ellátó önkormányzati többségi 
tulajdonú gazdasági társaság képviselői (1 fő) 
f) Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási 
Hivatal Foglalkoztatási Osztályának vezetője 
g) civil szervezetek 
ga) Magyar Vöröskereszt Hajdúszoboszló Területi Szervezetének 
területi vezetője 
gb) Mozgáskorlátozottak Hajdú- Bihar Megyei Egyesületének elnöke 
gc) Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesületének képviselője 
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h) Református Egyházközség, Római Katolikus Plébánia, Görög 
Katolikus Plébánia delegáltjai (1-1 fő, összesen 3 fő)” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a hatálybalépést 
követő napon hatályát veszti. 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetői megbízásra kiírt pályázattal kapcsolatos törvényességi 
felhívásról.) 
 

150/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
67/2016. (IV.14.) képviselő-testületi határozatával kapcsolatos 
törvényességi felhívást megismerte és tudomásul veszi. 
A képviselő-testület felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert, hogy a 
törvényességi észrevétellel kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket 
tegye meg. 
 
Határidő:   2016. október 31., illetve értelemszerűen 
Felelős:       jegyző 

 
(Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.) 
 

151/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Válasz Jónás Kálmán Képviselő Úr 2016. szeptember 7-i 
képviselő-testületi ülésen feltett kérdéseire.) 
 

152/2016. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Jónás Kálmán Művelődési Központtal kapcsolatos 
kérdéseire a jegyző által adott válaszokat.  
 
Határidő: - 
Felelős:   -  

 
K.m.f. 

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

polgármester               jegyző 
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A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2017. január 3. 

 
 

Molnár Viktória leíró 


