
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 1539-1/2016. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 18-án tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének elfogadása.) 
 

17/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. A) Előterjesztés a képviselő-testület bizottsági szervezetének 
átalakításáról, a 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előadó: alpolgármester 
 
B) Önkormányzati nem képviselő bizottsági tag eskütétele. 
Előadó-esküvevő: polgármester 
 
2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői - 
álláshely - pályázatának kiírására  
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
3. Előterjesztés a Városi Bölcsőde nevének és alapdokumentumainak 
módosítására (Alapító Okirat, SZMSZ és Szakmai Program). 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
4. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2016. évi intézkedési 
tervének elfogadására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés víziközmű vagyon gördülő fejlesztési tervének 
meghatározására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. évi 
közbeszerzési tervéről. 
Előadó: polgármester 
 
7. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési 
szabályzatának újraalkotására. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
8. Előterjesztés gyógyhelyfejlesztési pályázat előkészítésének 
finanszírozására. 
Előadó: jegyző 
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9. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2015. évi tevékenységéről  
Előadó: jegyző 

 
10. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről. 
Előadó: polgármester 
 
11. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2015-ös turisztikai adatairól. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
12. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

(Előterjesztés a képviselő-testület bizottsági szervezetének átalakításáról, a 19/2014. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
6/2016. (II.18.) 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 22. § (1) bekezdése a 
következőre változik: 
 
„(1) A képviselő-testület bizottsági szervezetét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
a) gazdasági bizottság       9 taggal 
b) városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság   9 taggal 
c) turisztikai, kulturális, sport bizottság  11 taggal 
d) igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság   7 
taggal.” 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
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(Előterjesztés a képviselő-testület bizottsági szervezetének átalakításáról, a 19/2014. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.) 

 
18/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) és (2) bekezdése valamint az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján 
- Máté Lajos és Majoros Petronella képviselőket a 
Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság tagjává választja meg; 
- a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottságban Guglenko Márk 
megbízatása megszűnik; 
- a Turisztikai Kulturális, Sport Bizottságban Kiss Klára 
megbízatása megszűnik, helyére Zagyva Tamást választja meg; 
- az Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottságban 
Kotyuga Viktória megbízatása megszűnik, helyére Kiss Gábort választja 
meg; 
- a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság elnökének Máté Lajos 
képviselőt választja meg. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő ülésre készítsen 
előterjesztést az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 
vonatkozó mellékleteinek felülvizsgálatáról a megváltozott bizottsági 
jogkörök tisztázása céljából. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy határoz, hogy a város minősített többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok (Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit 
Zrt, Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.) esetében a jövőben kizárólag 
testületi tagok delegálhatók a társaságok Felügyelő Bizottságaiba, akik 
személyére vonatkozóan a 2016. márciusi ülésre előterjesztés készül. 
A márciusi döntésig a jelenlegi FEB-tagok maradnak a delegáltak a 
Felügyelő Bizottságokban. 
 
Felelős: alpolgármester 
Határidő: 2016. márciusi képviselő-testületi ülés 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői - álláshely - 
pályázatának kiírására.) 

 
19/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. (továbbiakban 
Kjt.) 20. B §, 23.§, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 67. § (1) pontja figyelembevételével pályázatot ír ki a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda óvodavezetői álláshelyére az 
alábbiak szerint:  
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Pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
 
A közalkalmazotti jogviszony  
időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
Meghirdetett munkakör:  Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
óvodavezető munkaköre 
Munkavégzés helye:     4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 
utca 14. sz. 
Beosztás:      magasabb vezető  
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: 
A Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda tevékenységi körébe tartozó 
feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvényben, a nevelési-oktatási intézmények 
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.)  EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltakra. 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:     5 év 
A megbízás kezdő napja:              2016.08.01. 
A megbízás megszűnésének időpontja:   2021.07.31. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) 
a) pontjában meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és 
szakképzettség,  

 pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettség,  

 legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai 
gyakorlat,  

 a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben 
fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a 
megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, 
határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,  

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) 
b) és c) pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség,  

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20. § (2) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés.  

 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség. 
 
Juttatások, illetmény: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázat benyújtásának formája:  írásban, zárt borítékban 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  
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 intézmény vezetői program, szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelések, 

 részletes szakmai önéletrajz, 

 képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatok, 

 büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, 

 az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 

 nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz 
vagyonnyilatkozat-tétlei kötelezettségének, 
 
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 Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb vezetői 
álláshelyére". 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett 
valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. 
A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. 
 
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.kozigallas.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. 
 
Határidő:   2016. március 1., illetve értelemszerűen 
Felelős:      jegyző      
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(Előterjesztés a Városi Bölcsőde nevének és alapdokumentumainak módosítására 
(Alapító Okirat, SZMSZ és Szakmai Program).) 

 
20/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi 
Bölcsőde módosító Alapító okiratát( 1/A. sz. melléklet), az egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát ( 1/B. sz. melléklet),  egységes 
szerkezetbe foglalt SZMSZ-ét ( 2. sz. melléklet) és az egységes 
szerkezetbe foglalt Szakmai Programját ( 3. sz. melléklet ) a mellékletek 
alapján elfogadja. 
 
Határidő: 2016. február 18. 
Felelős:   jegyző/intézményvezető 

 
(Előterjesztés a környezetvédelmi program 2016. évi intézkedési tervének 
elfogadására.) 

 
21/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Program 
végrehajtását szolgáló, 2016. évi intézkedési tervét az alábbiak szerint 
elfogadja: 
 

2016. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Fásítás és utógondozás 
10.830.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök  
 
2. Ivóvíz, szennyvíz közműberuházás 
20.837.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: HBVSZ. ZRt. műszaki igazgató, Főkönyvelő 
 
3. Környezetvédelmi alap, talajvíz mintavételek 
3.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
4. Csapadékvíz elvezetés építése 
20.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
5. Ivóvíz és szennyvízközmű felújítás 
10.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök, 
 
6. . Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés 
30.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök,  
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7. Önkormányzati erdők művelési feladatai 
4.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelős: Jegyző 
 
8. Útfelújítások 
53.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
9. Közterületek felújítása (járdaépítés) 
40.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök  
 
10. Luther u. parkoló fejlesztése 
20.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
11. Útépítési tervek készítése, engedélyeztetés 
10.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök, 
 
12. Hőgyes-Kossuth u. kijelölt gyalogátkelő és sebességmérő 
építése 
8.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
13. Puskin u.- Erzsébet u. kereszteződésbe gyalogátkelőhely 
építése 
6.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
14. Nádudvari u. buszmegálló építése 
1.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök  
 
15. Köztisztaság, síktalanítás 
 56.257.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
16. Intézményfelújítások 
100.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök, 
 
17. Köztisztasági feladatok ellátása 
A szemétszállítás többletköltsége 
21.105.000,- Ft /saját forrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
18.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése, lerakási illeték 
11.100.000,- Ft /saját forrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.905.000,- Ft /saját forrás/ 
Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 
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16.535.000,- Ft /saját forrás/ 
Illegális hulladéklerakók felszámolása 
1.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
18. Allergén növények kaszálása 
2.987.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
19.  Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növények 
kiírtás, kényszerkaszálás  
3.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
20.  Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  
8.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
21. Zöldterületek fenntartása 
Parkfenntartás 
55.880.000,- Ft /saját forrás/ 
Fakivágás 
3.785.000,- Ft /saját forrás/ 
Falevél elszállítás 
2.016.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
22. Utcai kosárpálya építése (Szilfákalja úton) 
23.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
23. Sportpálya építés Galgócz sori játszótér mellett 
20.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
24.  Utcabútor beszerzés 
10.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
25. Térfigyelő kamerarendszer bővítése 
5.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Jegyző, Aljegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat forráshiány 
miatt pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a jegyzőt a 
pályázati lehetőségek figyelésére. 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:  jegyző 
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(Előterjesztés víziközmű vagyon gördülő fejlesztési tervének meghatározására.) 
 

22/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, 2016-2030. évekre szóló, az 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódja: 11-
05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési Tervét 
elfogadja.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok megtételére, a terv Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnak történő benyújtására jóváhagyás végett. 
 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, 2016-2030. évekre szóló, az 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódja: 11-
05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési 
Tervben megfogalmazottak szerint a városi költségvetés 2/2016. (I.28.) 
13. sz. melléklet 6/ÖK (ivóvíz, szennyvíz közműberuházás) soráról 
bruttó 10.600.000,- Ft összeget csoportosít át az alábbi megbontásban: 
a 14. sz. melléklet 3/ÖK (ivóvíz közmű) sorra bruttó 3.900.000,-Ft-ot, a 
4/ÖK (szennyvízközmű) sorra bruttó 6.700.000,-Ft összeget. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, 
              jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési 
tervéről.) 

 
23/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési tervét - 
az előterjesztés mellékletében rögzített tartalommal - elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2016. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 
újraalkotására.) 

 
24/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – az előterjesztés 
mellékletét képező tartalmú – közbeszerzési szabályzatát. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 



10 

 

10 

(Előterjesztés gyógyhelyfejlesztési pályázat előkészítésének finanszírozására.) 
 

25/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése” című GINOP–7.1.3–2015 
kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat projektelemeit az 
előterjesztésben foglaltak alapján támogatja.  
 
A pályázat további előkészítése, a szükséges dokumentumok 
elkészítése érdekében bruttó 48Mft keretösszeget különít el 
„Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése GINOP–7.1.3–2015 
pályázat” megnevezéssel a 2016. évi városi költségvetés általános 
tartalék kerete terhére.  
 
A képviselő-testület a pályázat benyújtását megelőzően dönt a projekt 
tényleges megvalósítási költségeiről, az önerő mértékéről. 
 
Határidő: pályázati felhívás szerint 
Felelős: jegyző 

 
(Beszámoló a polgármesteri hivatal 2015. évi tevékenységéről.) 

 
26/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző 
beszámolóját a polgármesteri hivatal tavalyi tevékenységéről, 
eredményeiről elfogadja.  
 
Határidő:  - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről.) 

 
27/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. 
Sóvágó László polgármester szabadságának ütemezését a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) 
bekezdése alapján jóváhagyja. 
 
Határidő:  – 
Felelős: – 

 
(Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2015-ös turisztikai adatairól.) 

 
28/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város 2015-ös turisztikai adatairól szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
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Határidő:  – 
Felelős: – 

 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.) 

 
29/2016. (II. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról február hónapban adott jelentést tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
K.m.f. 

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

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2016. február 18. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


