
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 17303-1/2016. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. 
szeptember 8-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 
127/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2016. évi üzleti 
tervének módosítására. 
Előadó: vezérigazgató 
 
2. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
3. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetése első 7 
hónapjának végrehajtásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 

 
4. Előterjesztés költségvetési pótelőirányzat biztosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői 
pályázatának kiírásáról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés beadott energetikai pályázatokról. 
Előadó: jegyző 
 
7. Előterjesztés Polgármesteri Hivatal udvari közművezetékek 
felújítási munkálataival kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés „nyári” autóbusz menetrend módosításával 
kapcsolatos vizsgálatról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés víziközmű vagyon gördülő fejlesztési terveinek 1. sz. 
módosításáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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10. Előterjesztés víziközmű vagyon 2017-2031 időszakra vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervének meghatározására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés országgyűlési egyéni választókerületi választási 
bizottság tagjainak megválasztására. 
Előadó: jegyző 
 
12. Tájékoztató közbeszerzési eljárás során meghozott döntésről. 
Előadó: polgármester 
 
13. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  
 
14. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
15.  Válasz a repülőtér hasznosításával kapcsolatos kérdésre. 
Előadó: igazgatási irodavezető  
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
(Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2016. évi üzleti 
tervének módosítására.) 
 

128/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi üzleti és beruházási 
tervének jelen előterjesztés szerinti módosítását elfogadja, illetve 
hozzájárul ahhoz, hogy a hatályos Helyi Építési Szabályzat szerint a 
Szent Erzsébet és Gábor Áron utcák által határolt területet a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. fürdőszolgáltatás céljára 
használatba vegye.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:  vezérigazgató  

 
(Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2016. (IX. 08.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 
2/2016.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről - az államháztartásról szóló 2011. évi 
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CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 
368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és 
felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva - az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága 
egyetértésével - a következőket rendeli el: 
 

I. FEJEZET 
A rendelet hatálya 

 

1. § 
 
A 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § (1) 
bekezdése az alábbira változik: 
 
(1) „A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés főösszegét 
5.833.540 E Ft-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.284.352 E Ft működési célú bevétellel, 
    4.210.289 E Ft működési célú kiadással és 
         74.063 E Ft működési egyenleggel, 
valamint 
 
       354.848 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
      988.481 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
             - 633.633 E Ft felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. 
január 1-től a 2016. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 
 
(Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetése első 7 
hónapjának végrehajtásáról.) 
 

129/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi költségvetés első 7 hónapjának végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény 
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vezetőjét, hogy az év további részében is a takarékos gazdálkodás 
elveinek figyelembevételével járjanak el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, 

jegyző 
 
(Előterjesztés költségvetési pótelőirányzat biztosítására.) 
 

130/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
minimálbér és a garantált bérminimum 2016. évi különbözetének 
fedezésére, a tartalék terhére, intézményenként az alábbi 
táblázatban meghatározott pótelőirányzatot biztosít: 
 

 

Sorszám Intézmény 
Pótelőirányzat 

(Ft.) 

1. 
Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ 
és Könyvtár 700 342 

2. 
Hajdúszoboszlói 
Egyesített Óvoda 7 187 565 

3. 
Bocskai István 
Múzeum 97 790 

4. 
Hajdúszoboszlói 
Intézményműködtető 
Központ 9 108 440 

5. 
Hajdúszoboszlói 
Gyermeksziget 
Bölcsőde 2 369 820 

6. 
Járóbeteg-Ellátó 
Centrum 700 999 

 
Összesen: 

20 164 956 

 
A képviselő-testület felkéri a főkönyvelőt, hogy a pótelőirányzat 
biztosításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: 2016. szeptember 31. 
Felelős: jegyző  

 
 
(Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum magasabb vezetői 
pályázatának kiírásáról.) 
 

131/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B.§ (1)  
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Járóbeteg –Ellátó 
Centrum magasabb vezetői álláshelyének a mellékletben 
szereplő pályázati kiírását elfogadja és az alábbi összetételű, 
pályázat előkészítő bizottságot hoz létre.  
 
 
A bizottság tagjai: 
 
 - az Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottság tagjai, 
 - a dolgozók Közalkalmazotti Tanácsának elnöke, 
 - Magyar Orvosi Kamara delegáltja, 
 - a pályázat előkészítő jegyző vagy képviselője. 
 
Határidő:  2016.11.30., folyamatos 
Felelős:    jegyző, irodavezető-helyettes 

 
 
(Előterjesztés beadott energetikai pályázatokról.) 

 
132/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő energetikai pályázatok tartalmával 
egyetért. A hozzájuk szükséges forrást a 2016. évi költségvetés 
pályázati céltartalékából biztosítja, a már biztosított előirányzatok 
beszámításával: 
- „TOP –3.2.1–15 – Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” felhívásra az „Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda 
energiatudatos korszerűsítése” címmel legfeljebb 4.900.000 forintot 
- „TOP–3.2.2–15 –Önkormányzatok által vezérelt, a helyi 
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására 
irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok 
keretében” felhívásra „Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a 
fenntartható működésért” címmel legfeljebb 9.500.000 forintot. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Polgármesteri Hivatal udvari közművezetékek 
felújítási munkálataival kapcsolatosan.) 
 

133/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a 
Polgármesteri Hivatal udvari közművezetékeinek felújítását.  
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A munkálatok elvégzésére 8 MFt + ÁFA keretösszeget biztosít a 
2016. évi városi költségvetés „tartalékok, pályázati céltartalék” kerete 
terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés „nyári” autóbusz menetrend módosításával 
kapcsolatos vizsgálatról.) 
 

134/2016. (IX. 08.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szolgáltató javaslatát elfogadva nem támogatja az előterjesztés 
szerinti nyári menetrend - június 16 és augusztus 31. közötti időszak 
- módosítását. 
 
Határidő:  - 
Felelős:   polgármester, 
                jegyző, 
                ÉMKK Zrt.  

 
(Előterjesztés víziközmű vagyon gördülő fejlesztési terveinek 1. sz. 
módosításáról.) 
 

135/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, 2016-2030. évekre szóló, az 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 
11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési 
Tervek 1. sz. módosításait támogatja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok megtételére, a tervmódosítások Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatalnak történő benyújtására előzetes 
jóváhagyás végett. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, 
                jegyző 
 
136/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. által 
az önkormányzat ellátási felelősségi körében és tulajdonában álló 
víziközmű-vagyonon 2016. évben és ezt követően a szerződéses 
időszakban, a meglévő feltételek fennállása mellett, eltérő döntésig: 
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- az elvégzett felújítási és pótlási munkálatok értékének 
megtérítését a Zrt. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával 
szemben fennálló tartozásában - kompenzációként - történő 
beszámítással; 
 
-  a melléklet szerinti tervezett tételek esetében azokat 
kertösszegként határozza meg, melynek elszámolását a megvalósult 
tételekkel megegyezően – megfelelő alátámasztó dokumentumok 
becsatolását követően – szintén kompenzációval biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, 
                jegyző 

 
(Előterjesztés víziközmű vagyon 2017-2031 időszakra vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervének meghatározására.) 
 

137/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, 2017-2031. évekre szóló, az 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 
11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési 
Tervét – beruházások - elfogadja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
nyilatkozatok megtételére, a terv Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnak történő benyújtására jóváhagyás végett. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékletét képező, 2017-2031. évekre szóló, az 
ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás (vízmű-rendszer kódjai: 
11-05175-1-001-00-10, 21-05275-1-001-00-06) Gördülő Fejlesztési 
Tervét – felújítások, pótlások – elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Hajdúkerületi és Bihari 
Viziközmű Zrt-t –mint a terv benyújtásáért felelőst - a terv Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak történő benyújtására 
jóváhagyás végett. 
 
Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős:  polgármester, 
              jegyző, 
              HBVSZ Zrt. Elnök igazgató 

 
(Előterjesztés országgyűlési egyéni választókerületi választási 
bizottság tagjainak megválasztására.) 
 

138/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. § alapján az 
országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjait az 
alábbiak szerint választja meg: 
 
Rendes tagok: Farkasné dr. Ungvári Ilona 
   Nagy Imre 
   Dr. Pál Miklós 
 
Póttagok: Szabó Zsolt 
   Erdei Gyula 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárás során meghozott döntésről.) 
 

139/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra.) 
 

140/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2017. évi fordulójához való csatlakozást támogatja. Felhatalmazza a 
polgármestert a pályázati rendszerhez való csatlakozási nyilatkozat 
és az ezzel összefüggő dokumentumok aláírásával.  
 
Határidő: folyamatos, 2017. augusztus 31. 
Felelős: jegyző, irodavezető-helyettes 

 
 
(Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.) 
 

141/2016. (IX. 08.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről szeptember hónapban adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
Határidő: - 
Felelős: - 
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K.m.f. 

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

polgármester               jegyző 
 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2017. január 3. 

 
 

Molnár Viktória leíró 


