
Polgármesteri Hivatal  

4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 

 Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: TI-206/2009 

 

K I V O N A T 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. 
november 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Geotermia Zrt. megalakításával 
kapcsolatban) 

 
  222/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat  

 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a PannErgy Polifin Kft-vel közösen létrehozandó 
Geotermia Zrt igazgatóságába Nyéki Istvánt (szül.: Nádudvar, 

1961.09.21. an: Szatmári Erzsébet lak.: 4200 Hajdúszoboszló, 

Szivos u. 9.)  jelöli. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a felügyelő bizottságába Tóth Istvánt (szül.: 

Hajdúszoboszló, 1961.08.18. an.: Somogyi Piroska lak.: 4200 

Hajdúszoboszló, Haladás u. 32.)  jelöli. 
 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete hozzájárul, hogy a Hajdúszoboszló Geotermia Zrt. 
székhelye, a tulajdonában álló hrsz.: 2305/19 ingatlanra, mely a 

valóságban Hajdúszoboszló, Bethlen u. 2. sz. alatt található, 
kerüljön bejegyzésre. 

 

Határidő: 2009. december 31.  
  Felelős:   polgármester 

 
 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati 

Tűzoltóság kérelméről) 
 

  223/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 

Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szükséges 
technikai feltételeinek biztosítására 1 db 44B-BM HEROS típusú 

Renault Midlum 240.14 4x4 TLF-2000 gyártmányú 
gépjárműfecskendő beszerzését támogatja bruttó 6.498.858 Ft  - 
10% - önrész megfizetésével, melynek forrása hitel.  

 
Határidő: azonnal  
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Felelős:   polgármester  

        tűzoltóparancsnok  
 

(Előterjesztés a 2010 évi belső ellenőrzési terv megállapítására) 
 
  224/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat  

 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -

testülete az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 
intézményeire vonatkozó 2010. évi ellenőrzési tervet az 
előterjesztésben szereplő melléklet szerint jóváhagyja.  

A tervben foglaltak évközbeni változásának jóváhagyását a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság végzi. 

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -
testülete a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2010. évi belső 

ellenőrzési tervet a az előterjesztésben szereplő melléklet szerint 
jóváhagyja.  

A tervben foglaltak évközbeni változásának jóváhagyását a 
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság végzi. 
 

Határidő: 2010. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés közbiztonsági pályázat benyújtására) 
 

  225/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért az „Összefogással a bűnmegelőzésért Hajdúszoboszló 
(kis)térségében” című pályázat benyújtásával az Igazságügyi és 

Rendészeti Minisztérium bűnmegelőzési projektek 
megvalósítására szolgáló kiírására. A szükséges 400.000 Ft saját 

forrást költségvetéséből, hitelből biztosítja.  
 
Határidő: 2010. április 30. és folyamatos  

Felelős:    jegyző  
 

 
(Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 20/2008.(IX.18.) számú rendelet módosítására) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
16/2009. (XI. 26.) számú rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

20/2008. (IX.18.) rendelet módosításáról 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 

módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) 
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bekezdésében és a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hajdúszoboszló 

Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete az általa biztosított szociális ellátásokról 
alkotott 20/2008. (IX.18.) rendeletet (a továbbiakban: R.) az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

1. § 

 

A R. 13. § (6) bekezdése hatályon kívül kerül. 

 

2. § 

 

A R. 25. § (2) bekezdése az alábbira módosul: 
„Az igénybevevőnek 50%-kal csökkentett mértékű személyi 

térítési díjat kell fizetnie, ha  
a) étkeztetés, házi segítségnyújtás igénybe vétele esetén 

családjában az egy főre jutó jövedelem, 
b) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátás 
igénybe vétele esetén saját jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130%-át.” 
 

3. § 

 

A R. 1. sz. mellékletében a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális 

Szolgáltató Központ elérhetőségei az alábbiakkal módosulnak, 
illetve egészülnek ki:  

a) az intézmény székhelyén működő Családsegítő Szolgálat 
elérhetőségei közül az  
      e-mail címe: „E-mail: szszk.h.szob@netform.hu” 

b) a hajdúszováti telephelyen, a Gondozási Központ telefonszáma 
megváltozott és e-mail címmel is rendelkezik: 

 „Telefon: 52/358-539”; „E-mail: hszovszolg@freemail.hu” 
c) a hajdúszováti telephelyen a Családsegítő Szolgálat 
telefonszáma megváltozott és e-mail címmel is rendelkezik: 

d) „Telefon: 52/559-207; „E-mail: hszov.gyjsz@freemail.hu” 
 

4. § 
 

Jelen rendelet 2009. december 1-jén lép hatályba és 

rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  
 

 
(Előterjesztés a helyi adókról szóló 26/2007.(XI.22.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására ) 

mailto:szszk.h.szob@netform.hu
mailto:hszovszolg@freemail.hu
mailto:hszov.gyjsz@freemail.hu
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 

    17/2009. (XI.26.) Ör. sz. rendelete  
a helyi adókról szóló rendelet módosításáról 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a helyi sajátosságok, az önkormányzat gazdálkodási 

követelményeinek, valamint az adóalanyok teherviselő 
képességének figyelembevételével a helyi adókról szóló 26/2007. 

(XI.22.) Ör. számú rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak 
szerint módosítja. 
  

1. § 

 

Az Ör. 10. § a./ pont első francia bekezdése az alábbira változik: 

 

„az önkormányzat belterületi határain belül 410,-

Ft/fő/vendégéjszaka,” 

 

2. § 

 

Az Ör. 11. §-ának teljes szövege az alábbira változik: 

 

(1) Azon a Htv. alapján adóbeszedésre kötelezett, aki számára 

egyéb jogszabály nem írja elő vendégnyilvántartó könyv 
(vendégkönyv) vezetését, köteles a szálláshelyen megszálló 
vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására 

alkalmas nyilvántartást vezetni az alábbi adatokkal:  

 

- vendég vezeték és utóneve, 
- vendég születési helye és ideje, 
- vendég lakcíme, 

- vendég személyi azonosító okmányának a száma, 
- vendég állampolgársága, 

- a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező 
időpontja, 
- idegenforgalmi adó teljes összege, 

- idegenforgalmi adómentesség Htv.-ben rögzített jogcíme, 
- vendég sajátkezű aláírása, kivéve, ha a vendég külső ok 

(pl. életkor, egészségi állapot, stb.) miatt annak megtételére 
képtelen. 



 5 

 

(2) Az adóbeszedésre kötelezett jogosult megválasztani, hogy az 
(1) bekezdésben rögzített nyilvántartást manuális vagy 

elektronikus formában vezeti. A manuális formájú nyilvántartás 
céljából a Polgármesteri Hivatal vendégkönyvet rendszeresít, 
melyet a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni. Amennyiben 

szállásadó a nyilvántartást elektronikus formában vezeti, köteles 
legalább az (1) bekezdésben meghatározott adattartalmú 

bejelentőlapot a vendéggel kitöltetni és azt megőrizni elévülési 
időn belül (5 év). 

 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott vendégkönyvet használatba 
vétel előtt a jegyző hitelesíti. A vendégkönyvet a szállásadó 

köteles a tárgyév végén lezárni és a jegyzővel a tárgyévet követő 
év január 15. napjával záradékoltatni. A záradékoltatott 
vendégkönyveket a következő években is lehet használni, ha 

további nyilvántartási helyet még tartalmaz. 

 

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántratásba a jegyző 
jogosult ellenőrzés keretén beül betekinteni. 

 

Záró rendelkezések 

 

3. § 

 
Jelen rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba. 

 
(Előterjesztés a Vénszőlőskerti tulajdonosok részére megtartott 

lakossági fórumról) 
 
  226/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 

Vénszőlőskert vonatkozásában módosítani kívánja a hatályos 
településrendezési terveit. Ennek megfelelően a tervezett 
belterület – és egyben kertvárosi lakóövezet határa  

1. A Mathiasz utca folytatása a 10242 hrsz-ú ingatlannal 
bezáróan,  

2. A Kocsis Pál utca folytatása a 10197 hrsz-ú ingatlanig,  
3. A Fazekas Mihály utca bal oldala a jelenlegi belterületi 
határig, illetve az utca folytatása a 10140 hrsz-ig, 

4. Az Ady Endre utca bal oldala a kanálisig. 
 

Az ezeken kívül eső területek, illetve a Fácán dűlő teljes hossza 
mentén zártkerti övezeti besorolást kapjon. A tervmódosításhoz 
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szükséges településrendezési tervek költségéről a város 2010 évi 

költségvetésében kíván fedezetet biztosítani, ezért annak 
tervezetében kéri szerepeltetni ezt a tételt. 

 
Határidő:  2010. március 31. 
Felelős:  polgármester, főépítész 

 
(Előterjesztés helyi építészeti-műszaki tervtanács működtetéséről) 

 
  227/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem kíván településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsot 

működtetni.   
 
Határidő: - 

Felelős:   - 
 

(Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ felújítására pályázat 
benyújtásáról) 
 

  228/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az ÉAOP-4.1.3/A. „Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címen 

meghirdetett pályázat Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás általi benyújtásához a Hajdúszoboszlói Kistérségi 

Szociális Szolgáltató Központ vonatkozásában, és vállalja, hogy a 
pályázathoz szükséges 10% önerő ráeső részét, 6.997.531 Ft-ot  
költségvetésében biztosít, melynek forrása hitel. A képviselő -

testület – mint a fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosi jogait 
gyakorló szerv – hozzájárul továbbá a pályázat nyertessége 

esetén a projekt végrehajtásához, a megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztések aktiválásához. 
 

Határidő: 2009. december 1. (a pályázat benyújtásának időpontja) 
Felelős: polgármester 

 
(Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására ) 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 18/2009.(XI. 26.) számú rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2009. évi költségvetéséről szóló 

3/2009.(II.26.)számú rendelet módosítására  

 
1 § 
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A 2009. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) 

bekezdése az alábbira változik:  
„A képviselő-testület a 2009 évi költségvetés főösszegét 

7.069.072 eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 

5.658.642 eFt működési célú bevétellel, 
5.252.626 eFt működési célú kiadással és  

406.016 eFt működési egyenleggel, valamint 
 

 1.221.225 eFt felhalmozási célú bevétellel, 
1.816.446 eFt felhalmozási célú kiadással és  
 - 595.221 eFt felhalmozási egyenleggel,  

így 189.205 eFt felhalmozási célú hitellel állapítja meg.”  
 

2 § 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 

2009. január 1-től a 2009. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 

 
(Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2009. évi költségvetésének 
három negyedéves végrehajtásáról) 

 
  229/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2009. évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról szóló 

beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény 
vezetőjét, hogy az első háromnegyedév takarékos 

gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el az utolsó negyedévben is.  
 
Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
 

((Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 
meghatározásáról) 
 

  230/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete az 
intézmények tekintetében 2010. évben a nyersanyagnormákat és 
térítési díjakat nem emeli.  

 
Határidő: - 

Felelős:   - 
 
 

(Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2010. évi költségvetési 
koncepciójáról) 

 



 8 

  231/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

Hajdúszoboszló város 2010. évi költségvetési koncepcióját 
elfogadja. 
 

Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés oktatási intézmények házirendjének módosításáról) 
 

  232/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 
közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX tv. 40. § . (9) bek., és a 102. 
§ (2) bek. f, pontja  alapján jóváhagyja a  

 

Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 

Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola  
Bárdos Lajos Általános Iskola  
Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola  

Közgazdasági Szakközépiskola 
Bocskai István Szakképző Iskola  

Szép Ernő Középiskolai Kollégium 
Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  
házirendjét. 

 
Határidő: 2009. december 15. 

Felelős:    jegyző 
 
(Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények szervezeti és 

működési szabályzatáról) 
 

  233/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bek. f, 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja az alábbi 

intézmények szervezeti és működési szabályzatát:  
 
Egyesített Óvodai Intézmény    

Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola    
Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola     

Bárdos Lajos Általános Iskola  
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola  
Högyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola  

Közgazdasági Szakközépiskola 
Bocskai István Szakképző Iskola  

Szép Ernő Középiskolai Kollégium 
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Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

 
Határidő: 2009. december 15. 

Felelős:    jegyző 
 
(Előterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola – Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény Minőségirányítási Programjának 
módosításáról) 

 
  234/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f) pontjában meghatározott 

jogkörében eljárva jóváhagyja a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény minőségirányítási programját.  
 

Határidő: 2009. december 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a „Hagyományok, értékek, ízek Hajdúszoboszlón” 
koncepció előkészítő szakaszának lezárására) 

 
  235/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 
„Hagyományok, értékek, ízek Hajdúszoboszlón” programközpontú 

turisztikai fejlesztési koncepció tervezetét jelen állapotában, 
továbbra is kiegészítendő, bővítendő munkaanyagként elfogadja, 

további gondozásával megbízza a létrejövő turisztikai desztinációs 
menedzsment szervezetet. Az anyag készítésében történt 
közreműködésért az ADITUS Zrt.-nek az igazolható költségek 

megtérítéséért legfeljebb bruttó 1.000.000 Ft kifizetését rendeli el, 
az előzetesen megajánlott 3.000.000 Ft díjjal szemben, mivel a 

cég csak részben teljesítette vállalt feladatát. 
 
Határidő: 2009. december 15. és folyamatos  

Felelős:    jegyző 
 

(Előterjesztés panelprogram keretében fűtéskorszerűsítés 
pótigényére) 
 

  236/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
panellakások fűtéskorszerűsítési támogatás 2009. évi keretét 
(5.000.000,-Ft) a beadott és még várható igények kielégítésére 

1.000.000,-Ft-tal megemeli a városi költségvetés hitelkerete 
terhére. 

 
Határidő: azonnal 
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Felelős:   jegyző  
 
(Előterjesztés a HÉRA alapítvány pályázati támogatásáról) 

 
  237/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 
HÉRA alapítványt 3 millió forinttal támogatja a 2009. évre 

megállapított lakásfenntartási támogatási keretből azoknak a 
rászoruló ügyfeleknek a megsegítésére, akik vállalják az E-ON-nál 
a támogatáson felüli összeg (önrész) befizetését. 

A felhasználásról utólagosan az Egészségügyi, Szociális 
Bizottságot tájékoztatni szükséges. 

 
Határidő:   2009. december 04. és a tájékoztatásra vonatkozóan 
folyamatos 

 Felelős:      jegyző  
 

(Előterjesztés a polgármesteri hivatal létszámának újbóli 
megállapítására) 
 

  238/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egy 
gyámhivatali ügyintézői álláshelyet 2010. január 1-vel 
átszervezéssel megszüntet, ezért a Körzeti Gyámhivatal 

engedélyezett létszámát 5 helyett legfeljebb 4 főben, a 
polgármesteri hivatal szakfeladatos engedélyezett létszámát 63 fő 

helyett legfeljebb 62 főben állapítja meg. 
A képviselő-testület a létszámcsökkentést úgy hajtja végre, hogy a 
hivatal tevékenységi körébe tartozó feladatok változatlansága 

mellett azok változatlan színvonalú ellátását a tárgyévben és az 
azt követő években is biztosítani tudja.  

A képviselő-testület megvizsgálta és megállapítja, hogy az érintett 
köztisztviselő foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési 
szerveinél a meglevő üres álláshelyeken, az előre láthatólag 

megüresedő álláshelyeken nincs lehetőség, illetve nem tervezi az 
érintett munkaköréhez illeszkedő új álláshely jóváhagyását. 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy felmentés, 
végkielégítés esetén a megszüntetett álláshely legalább öt évig 
nem állítható vissza, illetve a prémiumévek programban való 

részvétel választása esetén a jelenlegi engedélyezett 
létszámkeretet 18 hónapig nem emeli fel, kivéve, ha jogszabályból 

adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetés készítésekor a 
gyámhivatal létszámát e létszámcsökkentési döntés figyelembe 

vételével tervezze.   
 

Határidő:  2009. december 31. és folyamatos  
Felelős:    jegyző 
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(Előterjesztés a béren kívüli juttatások meghatározására az 
önkormányzati alkalmazottak körében 2010-ben) 

 
  239/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2010. január 01. napjától  

 9.600 Ft nettó értékű (bruttó 12.000 Ft) meleg étkezési 
utalványban részesíti önkormányzati alkalmazottait és   
 az alkalmazott döntésétől függően legfeljebb nettó 14.400 

Ft (bruttó 18.000 Ft) meleg étkezési utalványban vagy önkéntes 
nyugdíjpénztári vagy önkéntes egészségpénztári munkáltatói 

hozzájárulásban részesíti az önkormányzat intézményeinél és 
hivatalában alkalmazott valamennyi munkavállalóját, aki nála 
legalább hat hónapja munkaviszonyban (vagy 

közalkalmazotti/közszolgálati jogviszonyban) áll és a munkáltatói 
hozzájárulás a kedvezményes 25%-os adóvonzattal bír. A 

munkáltatói hozzájárulás a tárgyévet megelőző december havi bér 
1,5%-ának megfelelő mértékű, de legalább a minimál tagdíj.  
 A testület kéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket 

tegye meg. 
 A képviselő-testület megbízza Pénzügyi, Gazdasági 

Bizottságát az ajánlott egészségpénztár kiválasztására legalább 
három bekért ajánlat alapján.  
 

Határidő:  2009. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetői álláshely pályázatáról) 

 

 
  240/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 

 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 23.§ (2) 
és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 192/B. 

§ (2) figyelembevételével pályázatot ír ki a Hajdúszoboszlói Városi 
Televízió intézményvezető- főszerkesztői álláshelyére az alábbi 
tartalommal:  

 
Pályázati kiírás         

 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete pályázatot ír ki a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió  

intézményvezető-főszerkesztői feladatainak ellátására 
 

Pályázatot meghirdető szerv  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete 
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Meghirdetett munkahely 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió  

4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 7. 
 
A Hajdúszoboszlói Városi Televízió feladata: 

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió alapfeladata Hajdúszoboszló 
város lakossága számára közszolgálati műsorszámok, továbbá 

szórakoztató és szolgáltató műsorok biztosítása. Ezen belül: 
- a helyi társadalom működését, problémáit bemutató műsorok, 
- civil szervezetek tevékenységével és a helyi társasági élettel 

foglalkozó műsorok, 
- helyi művészeti és kulturális értékeket, eseményeket közvetítő 

műsorszámok, 
- helyi sport- és szabadidős tevékenységeket bemutató műsorok,  
- gyermek-és ifjúsági (információs) műsorok, 

- a kisebbségek életét, kultúráját, a kisebbségi álláspontokat 
bemutató műsorok, 

- egyházi és hitéleti tevékenységeket bemutató műsorok, 
- a közbiztonságot elősegítő (információs) műsorok készítése, 
- a Városi Televízió rendszeresen tájékoztatja a nézőket az 

Önkormányzat tevékenységéről, a városi kulturális, oktatási 
intézmények munkájáról, rendezvényeiről és az ezekrő l alkotott 

jellemző véleményekről. 
 
A magasabb vezető fő feladatai 

A Városi Televízió főszerkesztői feladatainak ellátása  
A városi televízió munkájának irányítása, különös tekintettel a 

televízió az alapító okirat szerinti általános működésére, valamint 
a műsorszerkezet kialakítása, műsorszerkesztés irányítása, 
műsorok általános szakmai felügyelete, különös tekintettel az 

1996. évi I. tv. (Médiatörvény), illetve az ORTT által meghatározott 
általános pályázati feltételekben fogalmazottakra.  

Gondoskodik a műsorok elkészítéséhez szükséges szakmai-
technikai háttér biztosításáról. 
 

Képesítési és egyéb feltételek: 

-  felsőfokú, legalább főiskolai végzettség  

-  legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 
-  büntetlen előélet  
Előnyt jelent: szakirányú szakmai képesítés, valamely televíziónál 

vagy stúdióban szerzett szakmai gyakorlat, nyelvismeret, vezetői 
gyakorlat, helyismeret. 

 
Beosztáshoz kapcsolódó juttatások:  
-     garantált illetmény 

- magasabb vezetői pótlék Kjt. figyelembevételével a testület 
határozata szerint  

 
Magasabb vezetői beosztás időtartama: 
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kezdete: 2010. július 1.  

vége:  legfeljebb 2011. december 31., a jelenlegi 
műsorszolgáltatási jogosultság   időtartama 

 
A pályázat tartalmazza: 
- az iskolai végzettséget igazoló oklevelek közjegyző által 

hitelesített másolatát, 
- az eddigi munkahelyet, beosztásokat és referenciákat ismertető 

részletes szakmai önéletrajzot, 
- vezetési program, fejlesztési elképzelések: a városi televízió 
technikai-műszaki fejlesztésére, szakmai, tartalmi megújítására (új 

műsorfajták, műsortípusok) valamint a gazdasági tevékenységére 
(üzleti tervre) vonatkozó középtávú elképzeléseket  

- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, 
- a magasabb vezetői megbízatást elfogadó nyilatkozatot,  
- összeférhetetlenségi nyilatkozatot arról, hogy a feladatok 

ellátásának nincs törvényben megjelölt akadálya,  
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges 
kezeléséhez hozzájárul, hogy a pályázati anyag az elbírálásban 
résztvevőknek kiadható, és ebből a célból az részükre 

sokszorosítható. 
A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek 

tekinti és azt nem vonja  
elbírálás alá. 
 

A pályázat benyújtásának határideje:  A Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 

internetes oldalán történt megjelenéstől számított 30 napon belül.  
 
Pályázat elbírálásának határideje:  A pályázat 

benyújtásának határidejétől számított 60 nap. 
A pályázat eredményéről a pályázók a döntéstől számított 15 

munkanapon belül írásban értesülnek. 
 
A pályázat benyújtásának helye:  A pályázatokat kizárólag 

postai úton lehet benyújtani. 
Postai cím: Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal 

Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 4201 Hajdúszoboszló, Hősök 
tere 1. Pf: 5 
A pályázatot két példányban kell benyújtani. 

 
 II. A pályázati felhívást a kötelezően előírt felületeken kívül közzé 

kell tenni a HVG-ben és a Hajdú-Bihari Naplóban. 
 
Határidő: 2009. november 30. 

Felelős: jegyző  
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(Előterjesztés a Hőforrás utca 3. szám alatti ingatlan 

értékesítésére) 
 

  241/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul a Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 3. szám alatti 5396 hrsz-
ú, Beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez 

nyilvános pályázattal az alábbi feltételek mellett: 
- az ingatlan kikiáltási ára:  bruttó 40.000.000,-Ft 
- az ingatlan tulajdonjogát a legmagasabb összegű vételárat 

kínáló vevő szerzi meg.  
 

Határidő: 2010. március 31.  
Felelős: jegyző 

 

(Előterjesztés mezőgazdasági út burkolatrekonstrukciós munkáira ) 
 

  242/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárulását adja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
0263 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezésű ingatlanon lévő 

mezőgazdasági úton a Libella’ 84 Mélyépítő, Tervező Közkereseti 
Társaság által elkészített tervek alapján burkolatrekonstrukciós 
munkálatokat végezzenek és a forrás biztosítására a BÉTA Kft. 

pályázatot nyújtson be. 
A burkolat-felújítást kizárólag a közútkezelői hozzájárulásban 

foglaltak maradéktalan betartása mellett végezheti a kérelmező.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés hulladékgazdálkodási terv elfogadásáról) 

 
  243/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 
Hulladékgazdálkodási Tervet az előterjesztés szerint elfogadja.  

 
Határidő: - 

Felelős:  - 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 

19/2009. (XI. 26.) számú rendelete  
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A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35.§-ában 
és 37.§ (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodási tervek 

részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) 
Korm. rendeletben foglaltak alapján Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 
(1) Hajdúszoboszló város 2009-2014. évre vonatkozó helyi 
hulladékgazdálkodási tervét e rendelet melléklete határozza meg.  

(2) A rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló város teljes 
közigazgatási területére. 

 
2. § 

 

Jelen rendelet 2009. december 1-jén lép hatályba, egyidejűleg 
hatályát veszti a 15/2005. (VI. 15.) Ör. számú rendelet.  

 
(Előterjesztés köztéri játszóterek felülvizsgálatáról) 

 
  244/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 
meglévő, korszerűtlen köztéri játszóterek hosszú távú 
„hasznosítását” az alábbiakban határozza meg: 

 
1.) végleges megszüntetésre kerülnek az alábbi köztéri 

játszóterek: 
- Bányász utcán az „egészségház” mellett 
- Bányász u. 18. előtt (ping-pong asztal megmarad) 

- Szilfákalja 31/c előtt 
 

2.) hosszabb távon is fenntartásra javasolt köztéri játszóterek:  
- Szi lfákalja 20. sz. előtt 
- Rákóczi u. 145. sz. előtt 

- Galgócz sori  
- Szilfákalja 16. sz. mögött 

- Hősök tere 21. sz. mögött 
 
A képviselő-testület támogatja, hogy az előterjesztés 1.sz. 

mellékletében foglaltaknak megfelelő felújítási, bontási és 
áthelyezési munkálatok elvégzésre kerüljenek, mellyel a 

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.-t  bízza meg. A 
munkálatok elvégzéséhez szükséges bruttó 2.250.000,-Ft 
összeget a 2009. évi városi költségvetés „játszóterek 

szabványossá tétele” kerete terhére biztosítja . 
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A Szilfákalja 16. sz. alatti játszótér korszerűsítésére pályázat 

benyújtására kerül sor, ezért ott csak a balesetveszélyes játékokat 
kell elbontani és elszállítani.  

 
Utasítja a jegyzőt a megbízási szerződés előkészítésére, 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2010. május 31. 

Felelős:   jegyző 
                Vg. Zrt. vezérigazgató  

 

(Előterjesztés NDP pályázati lehetőségekről) 
 

  245/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

a Nemzeti Diverzifikációs Program keretein belül pályázatot nyújt 
be „Hajdúszoboszló, Szilfákalja 16. szám alatti társasháznál 

található játszótér felújítása, átépítése” címmel. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete az 

a Nemzeti Diverzifikációs Program keretein belül pályázatot nyújt 
be „Hajdúszoboszló, Szent István park felújítása” címmel. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázatban szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a szükséges szerződések 

(támogatási-, vállalkozói szerződések) aláírására. 
 

Határidő: pályázat benyújtására: 2009. december 15. 
Felelős:   polgármester, jegyző  

 

(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről) 

 
  246/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 

Felelős:   - 
 

(Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2009. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról) 
 

  247/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete az 

Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét az alábbi számú 
közbeszerzésekkel egészíti ki: 

 
16.  

 

- közbeszerzés tárgya: települési folyékony hulladék gyűjtése 
és szállítása Hajdúszoboszló közigazgatási területén 

- közbeszerzés típusa: szolgáltatás  
- tervezett eljárástípus: általános egyszerű 
- tervezett időbeli ütemezés: 2009. november  

- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 

17.  
 

- közbeszerzés tárgya: belterületi útépítés (felújítás) a 

Törökdomb, Ádám, Hőgyes-Bocskai, Tokay, Tölgyfa, Gábor Áron 
utcákon 

- közbeszerzés típusa: építési beruházás  
- tervezett eljárástípus: általános egyszerű 
- tervezett időbeli ütemezés: 2009. december  

- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 

18. 
 

- közbeszerzés tárgya: Hőgyes Endre Gimnázium felújítása  

- közbeszerzés típusa: építési beruházás  
- tervezett eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos  

- tervezett időbeli ütemezés: 2009. december  
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 

Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 

  248/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 

Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés a Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelmével 
kapcsolatban) 

 
  249/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

nem támogatja a Jobbik Magyarországért Mozgalom főtéren 
kettős kereszt elhelyezésére irányuló kérelmét.  

 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Váradi Ferenc egyéni képviselői indítványa) 

 
  250/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Tokay u. I-II. szakaszainak útfelújítását a képviselői 

indítványban leírt indokok alapján. 
Az útszakaszok felújításához szükséges tervdokumentációkat a 
„LIBELLA ’84” Kkt. elkészítette és azok jóváhagyása az illetékes 

hatóságok által megtörtént. 
A képviselő-testület az építési munkálatok elvégzéséhez az 

indítványban foglaltaknak megfelelően maximum 16 millió forint 
összeget biztosít hitelkeret terhére. Utasítja a jegyzőt a beruházás 
megvalósításához szükséges közbeszerzés lebonyolítására, 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges vállalkozói szerződés 
aláírására. 

 
Határidő: megvalósításra 2010. május 31-ig 
Felelős:   jegyző 

 
(Sürgősségi indítvány a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 

főszerkesztőjének munkavégzés alól történő felmentéséről) 
 

  251/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 

Hajdúszoboszlói Városi Televízió felmentési idejét töltő magasabb 
vezetőjét a munkavégzés alól 2009. november 27-i hatállyal 
mentesíti.  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete a 

Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői feladatainak 
ellátásával 2009. november 27-től a posztra kiírt pályázaton 
kiválasztott új vezető munkába állásáig Tibai Irmát, a 

Hajdúszoboszlói Városi Lap főszerkesztőjét bízza meg. A 
megbízott vezető megbízási díját 150.000 Ft/hó összegben 

állapítja meg, mely összegnek és a megbízási díj járulékainak 
fedezetét hitel felvételével kell biztosítani, amennyiben arra az 
érvényes költségvetés nem nyújt fedezetet.  

 
Az intézmény gazdaságvezetője 2009. november 27-én a leltárt, 

valamint az érvényben lévő megbízási szerződéseket 
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felülvizsgálat céljából a jegyző által megjelölt hivatali ügyintézőnek 

adja át.  
  

Határidő: azonnal  
Felelős:   jegyző  
 

(Válasz Váradi Ferenc képviselő úr interpellációjára)  

 
252/2009. (XI. 26.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja Lőrincz Lászlónak Váradi Ferenc képviselő úr hivatali 
pénzáramlással kapcsolatos interpellációjára adott válaszát.  

 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
 

 

K.m.f. 
 

 
 

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

 

 
A kivonat hiteléül:  

  
Hajdúszoboszló, 2009. december 14.  
 

  
 Molnár Viktória leíró 

 

 
 


