
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: 9732-1/2011.   
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 
április 28-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. beszámolója a 2010. évi 
gazdálkodásról, a  2011. évi tervekről, illetőleg a közgyűlésre való 
felkészülésről) 
 

75/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  
 
1. a.) jelentését a társaság 2010. évi üzleti tevékenységéről; 
     b.)a Felügyelő Bizottság jelentését a 2010. gazdasági évről; 
     c.) a könyvvizsgáló jelentését a 2010. gazdasági évről; 
     d.) a 2010. évi gazdálkodásáról szóló mérleg-beszámolót 
 11.286.755 ezer forint mérleg főösszeggel és jóváhagyja a 
 2010. évi 29.659 ezer forint mérleg szerinti eredmény teljes 
 összegének  eredménytartalékba helyezését; 
     e.) a 2011. évi üzleti tervét, 
     f.) alapszabályának módosítását; 
     g.) alaptőkéjének felemelését 
 
  javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a közgyűlésre tulajdonosi képviselőként Dr. Rácz Tiborné 
önkormányzati képviselőt jelöli ki.  
 
Határidő:  2011. május 3.   
Felelős: vezérigazgató 

 
(Előterjesztés Czeglédi Gyula vezérigazgatói megbízásának 
meghosszabbítására)  
 

76/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  

A képviselő-testület újabb öt évre, 2011. június 1-2016. május 31-
ig megbízza Czeglédi Gyulát a Hungarospa Zrt. vezérigazgatói 
teendőinek ellátásával. Alapbérét 856.900 Ft/hó összegben 
állapítja meg. 
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Határidő: 2011. május 15. 
Felelős:    polgármester 

 
(A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. beszámolója a 2010. 
évi gazdálkodásról, a  2011. évi tervekről, illetőleg a közgyűlésre 
való felkészülésről) 
 

77/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 
mint alapító – a Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság   
 
1./ a., vezérigazgatója  jelentését a társaság 2010. évi üzleti  
     tevékenységéről; 
b., a könyvvizsgáló jelentését a Zrt. 2010. évi éves  
     beszámolójának felülvizsgálatáról; 
c., a Felügyelő Bizottság jelentését a 2010. évi gazdasági évről; 
d., a társaság 2010. évi éves beszámolóját mellékleteivel  
     együtt 581.936 e Ft mérleg főösszeggel, 20.507 eFt mérleg  
     szerinti eredménnyel, a mérlegszerinti eredmény teljes  
     összegének eredménytartalékba helyezésével együtt; 
e./ a társaság 2011.évi üzleti tervét, a beruházási program tervvel 
 
elfogadja.  
 
Határidő:  2011. június 1.  
Felelős:  vezérigazgató 

 
 (A Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. beszámolója a 2010. évi 
gazdálkodásról, a 2011. évi tervekről) 
 

78/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói Közüzemi 
Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.  
 
1. a.,  2010. évi üzleti jelentését; 

 b.,  a  Felügyelő Bizottság jelentését a Kft. 2010. évi      
       gazdálkodásáról; 
 c.,  a könyvvizsgáló jelentését a Kft. 2010. évi gazdálkodásáról; 
 d.,  a Kft. 2010. évi mérlegét 609.150 eFt főösszeggel, 98.337 eFt 
adózás előtti és 84.026 eFt adózás utáni eredménnyel,  az 
eredményből 20.000 eFt osztalék kifizetésre, 64.026 eFt 
eredménytartalékba kerül; 
 e.,  a 2010. évi mérlegre vonatkozó kiegészítő mellékletet; 
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 f.,   a Kft. 2011. évi üzleti tervét  
 

elfogadja.  
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója, a Kft. 
könyvvizsgálójának,  Bartha Katalinnak megbízási díját 2011. 
május 1-től 2012. április 30-ig 143.500 Ft/hó összegben állapítja 
meg.  

 
Határidő:  2011. május 1.    
Felelős:    ügyvezető igazgató 

 
 (Előterjesztés az önkormányzati gazdasági társaságok 
egyesüléséről (első döntés meghozatala) ) 
 

79/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Beolvadó és Átvevő cégek tulajdonosi képviselője az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Hajdúszoboszlói Közüzemi, Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató 
Kft. (továbbiakban: Beolvadó) és a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(továbbiakban: Átvevő) egyesülésével kapcsolatos első döntések 
meghozatala: 
 
1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elhatározza, hogy gazdasági okok miatt 
(költségmegtakarítás, közszolgáltatási feladatok koncentrálása, 
stb.) a 100 % tulajdonában lévő Hajdúszoboszlói Közüzemi, Víz-, 
Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. és a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság önálló 
gazdasági társaságként való működését 2011. december 31-vel 
megszünteti, 2012. január 01-től a két céget egyesíti, egy 
gazdasági társaságként működteti. 
 
2.) A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, mint tulajdonos az egyesülés keretén belül a beolvadást 
választja, azaz 2011. december 31-vel a Hajdúszoboszlói 
Közüzemi, Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. beolvad a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságba, mint Átvevő cégbe. 
 
3.) Az átalakulás, beolvadás során nem történik kiválás. 
 
4.) A beolvadás során a Hajdúszoboszlói Közüzemi, Víz-, 
Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. a beolvadó (jogelőd), míg a 
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Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság az átvevő (jogutód) szerepét tölti be, amely 
változatlan formában, és adójogi státuszban működik tovább. 
 
5.) A vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezet fordulónapját – a 
Beolvadó- és Átvevő cég javaslata alapján – 2011. július 31-i 
időpontra határozza meg. 
 
6.) A tulajdonos Önkormányzat – a két cég javaslata alapján – 
úgy dönt, hogy a beolvadó vagyonmérleg- és vagyonleltár 
tervezetét „könyvszerinti értékben” kell elkészíteni. 
 
7.) A tulajdonos Önkormányzat a vagyonmérleg- és 
vagyonleltár tervezetek, valamint a végleges vagyonmérleg- és 
leltár könyvvizsgálójaként 
 

Derzsényi Sándorné könyvvizsgálót 
 

(DERA TEAM Kft. 4028. Debrecen, Baksay S.u. 12. szám) 
      bízza meg. 
 
8.) A tulajdonos Önkormányzat elrendeli az egyesülési szerződés 
tervezet, és a    jogutód alapítói határozat módosítás tervezetének 
az elkészítését.  
 
9.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
dönt arról, - figyelembe véve az 1996. évi LXXI. Törvény (Tao. – 
tv) 4. §-nak 23/a pontját, - hogy a kedvezményezett átalakulás 
esetét választja.  
 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2011.12.31. 
Felelős: Mészáros Sándor  vezérigazgató 
              Nyéki István           ügyvezető igazgató 

 
(Előterjesztés az önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági 
(ciklus) programjának meghatározására) 
 

80/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011-2014-es ciklusra szóló gazdasági programját elfogadja. 
 
Megköszöni a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda ingyenes 
szakértői segítségét.  
 
Határidő: folyamatos, jelentéstételre: 2014. szeptember 30.  
Felelős:  polgármester  

      jegyző 
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(Beszámoló a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár tevékenységéről 2006-2011.) 
 

81/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2006-2011. 
közötti tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár alapító okirat módosításáról) 
 

82/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár alapító okiratát az előterjesztésben részletezett 
módosításokkal. 
 
Határidő:  2011. május 27. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár magasabb vezetőjének megbízásáról) 
 

83/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői feladatainak  
ellátásával 2011. május 16-2016 május 15-ig Berényiné Szilaj 
Ilonát bízza meg. 
 
Berényiné Szilaj Ilona alapilletményét:  233.450.-Ft-ban 
további szakképzettségért járó 
 illetménynövekedés:       16.376.-Ft-ban 
magasabb vezetői pótlékát:      60.000.-Ft-ban 
állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felkéri polgármester urat, hogy a magasabb 
vezetői megbízásról szóló okiratot készíttesse el. 
 
Határidő: 2011. május 15. 
Felelős: jegyző  
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(Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola alapító 
okiratának módosításáról) 
 

84/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, az Bocskai István 
Szakképző Iskola alapító okiratát az előterjesztésben részletezett 
módosításokkal. 
 
Határidő:  2011. május 27. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény minőségirányítási 
programjának módosításáról) 
 

85/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f) pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva jóváhagyja az Egyesített Óvodai Intézmény 
minőségirányítási programját. 
 
Határidő:  2011. május 27. 
Felelős: jegyző 

 
(Beszámoló Hajdúszoboszló város  2010. évi költségvetés 
végrehajtásáról) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 11/2011. (IV.28.) számú rendelete 
az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 1992. évi XXXVIII. 
törvény 82. §-ban, az államháztartás működési rendjéről szóló 
292/2009. (XII.19.) Korm. rendeletben és a költségvetési szervek 
tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről 
szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. 
§ (6) bekezdés b.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, 
továbbá az Áht. 100/A. § és Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
(továbbiakban: SzMSz.) 11/2007. (IV.19.) számú rendeletében 
biztosított feladatkörében eljáró: 
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- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottsága 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által megbízott Rácz 
Kornélia  
bejegyzett könyvvizsgáló, 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának SzMSz-ben 
meghatározott további bizottságai véleményének kikérésével  
a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az 
önkormányzat költségvetési szerveire. 
 

2. § 
 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:  
- Polgármesteri Hivatal 
- Járóbeteg - Ellátó Centrum 
- Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 
- Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
- Bárdos Lajos Általános Iskola 
- Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 
- Bocskai István Szakképző Iskola 
- Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
- Közgazdasági Szakközépiskola 
- Szép Ernő Középiskolai Kollégium 
- Egyesített Óvodai Intézmény 
- Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
- Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
- Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 
 

b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 
- Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
- Zichy Géza Zeneiskola - Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény 
- Városi Bölcsőde 
- Lapkiadó Intézmény 
 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önállóan és részben 

önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. 

 

(3) A címrendet az önkormányzat 3/2010. (II.25.) számú 2010. évi 

költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza. 
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3. § 

 
Az önkormányzat a 2010. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 
1. sz. melléklet alapján 8.820.692/eFt-ban, kiadási főösszegét 
8.218.219/eFt-ban állapítja meg, melyből: 
 

Működési célú bevételek:                    5.967.378/eFt 

Működési kiadások:      5.165.201/eFt 

Működési egyenleg:                            802.177/eFt 

Felhalmozási célú bevételek:                         2.853.314/eFt 

Felhalmozási célú kiadások:                               3.053.016/eFt 

Felhalmozási egyenleg:                    -  199.702/eFt 

Költségvetési pénzmaradvány:                     603.985/eFt 

 
4. § 

 
Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
intézményei bevételeit és kiadásait a 2., 3., 9. és 10. sz. 
mellékletei részletezik. 
 

5. § 
 
A fejlesztési kiadások teljesítése a 9., 10., 11., 12., 15., 16., 17. sz. 
mellékletek szerinti részletezésben, 2.176.622/eFt-ban kerül 
elfogadásra. 
 

6. § 
 
Az önkormányzati hivatal kiadásait a 11., 12., 13., 14. sz. 
mellékletek tartalmazzák. 
 

7. § 
 
A tartalékok felhasználása az 15. sz. mellékletben foglaltak 
alapján történt. 
 
 

8. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 
872 főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 18. 
sz. melléklet mutat be. 
 
(2) A képviselő-testület a 2004-2010. években létszámleépítés 
miatt megszüntetett álláshelyeket 2010. évben nem állította 
vissza. 

 
9. § 
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A Cigány, Ruszin és Német Kisebbségi Önkormányzatok 2010. 
évi költségvetésének végrehajtását a 23/a., b., c. sz. mellékletek 
tartalmazzák. 
 
 

10. § 
 
Az európai uniós pályázatok részletezése a 19. sz. mellékletben 
található. 

11. § 
 
Az önkormányzat közvetett támogatást a 20. sz. melléklet alapján 
biztosított. 

12. § 
 
A 21. sz. mellékletben találhatók az önkormányzat 2010. évi 
mérlegadatai. 

13. § 
 
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2010. évi 
felülvizsgált pénzmaradványát a 22. sz. melléklet részletezésének 
megfelelően 603.985/eFt-ban fogadja el, melyből a személyi 
juttatás 62.553/eFt, járulékok 16.550/eFt, áthúzódó 
kötelezettségek 186.736/eFt, szakképzési és egyéb feladatokra 
elkülönített 17.282/eFt, felhalmozásra 104.886/eFt. 
 

14. § 
 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet 
elfogadását követően azonnal, de legkésőbb 2011. 06. 30-ig fel 
kell használni, illetve a kiemelt előirányzatok között a képviselő-
testület jóváhagyásával átcsoportosítható. A bérmaradvány csak 
olyan formában használható fel, hogy a 2011. évre áthúzódó 
kötelezettségek kifizetésre kell hogy kerüljenek. A szabad 
pénzmaradvány mínuszba nem futhat. 
 

15. § 
 
A 2011. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok kimutatását a 24. sz. mellékletben szereplő 
kataszteri naplók tartalmazzák, melyek az önkormányzati 
vagyonrendelet függelékét képezik. 
 

16. § 
 
A rendelet részét képezi a 2010. évi költségvetési beszámoló 
felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentés (25. sz. melléklet). 
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17. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
 
 (Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység  2010. évi  
végrehajtásáról)    
 

86/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az éves jelentést az önkormányzat önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek 2010. évi 
belső ellenőrzéseiről (1. sz. melléklet) 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az éves jelentést a Polgármesteri Hivatal 2010. 
évi belső ellenőrzéseiről (2. sz. melléklet) 

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   jegyző  

   
(Előterjesztés szociális város-rehabilitációs pályázat 
előkészítéséhez fedezet  biztosítására) 
 

87/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
14/2011. (I.20.) számú határozatában kinyilvánított pályázási 
szándéka alapján, a később megjelenő kiírásra benyújtandó 
szociális városrehabilitációs pályázathoz szükséges Akcióterületi 
Terv elkészítéséhez hitelből bruttó 4.375.000 Ft (nettó 3.500.000 
Ft) költségvetési fedezetet biztosít. 
 
Utasítja a jegyzőt a további szükséges és lehetséges előkészítő 
lépések megtételére. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia, az 
akcióterület és a projektelemek meghatározására újabb 
előterjesztéseket kér. 
 
Határidő: megjelenő pályázati kiírás szerint  
Felelős:  jegyző 

 
 
(Előterjesztés a felülvizsgálat alapján új Szervezeti és Működési 
Szabályzat megalkotására) 
 
(A rendelet a kivonathoz mellékelve.)  
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(Jelentés a polgármesteri hivatal integrált irányítási rendszerének 
eredményeiről és feladatairól) 
 

88/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal integrált irányítási rendszerének 2007-2010. 
évi eredményeiről szóló jelentést elfogadja. A köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján a polgármesteri 
hivatal fő tevékenységi területein a köztisztviselői 
teljesítménykövetelmények alapját is képező kiemelt célokat a 
2011-2014. évekre vonatkozólag a jelentésben foglaltak szerint 
határozza meg.  
 
Határidő:  folyamatos, tájékoztatásra évente, tárgyévet követő  
 év március 31. napjáig,  
  jelentésadásra a ciklust követő év március 31.  
  napjáig  
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző 
teljesítményértékelésének felülvizsgálatára) 
 

89/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
polgármester úr tájékoztatóját Dr. Vincze Ferenc címzetes 
főjegyző teljesítményének értékeléséről tudomásul veszi és a 
felülvizsgálat eredményeként megállapítja, hogy a főjegyző úr 
kiemelkedő szakmai munkavégzése továbbra is tartósan fennáll.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
 
(Előterjesztés Szép Ernő Középiskolai Kollégium KEOP-2011-4.9.0. 
pályázat benyújtására) 
 

90/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Szép Ernő Középiskolai Kollégium által tervezett 
energetikai pályázat benyújtását.  
A KEOP-2011-4.9.0 projekt eddigi tervezett összköltsége 
273.880.743 Ft, az ehhez szükséges tervezett önerő mértéke 
legfeljebb 41.083.000 Ft. Az előkészítés jelenlegi fázisában 
készített költségbecslés nem tartalmazza a pályázat során 
felmerülő és elszámolható további költségeket (pl. tervezés, 
közbeszerzés, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, műszaki 
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ellenőr díja), melyek az összköltséget és az önerő mértékét 
emelik.  
A projektekhez szükséges önerőt saját forrásként 2011. évi és az 
azt követő évek költségvetésében hitelből biztosítja a képviselő-
testület. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Sárkányné Kertész Éva igazgató 

 
(Előterjesztés  a városi csapadékvíz elvezető csatornák építési és 
felújítási munkáira) 
 

91/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
városi csapadékvíz elvezető csatornák, árkok építési és felújítási 
munkára tett előterjesztést az 1. számú mellékletével együtt 
elfogadja. 
 
A 2003. évi CXXIX tv. - a közbeszerzésről szóló 2/A §-a alapján –
közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt-t (mint az Önkormányzat 100 % -os 
tulajdonú cégét) bízza meg a szükséges tervezési feladatok 
lebonyolításával, a létesítési vízjogi engedély beszerzésével, és 
az ezt követően az építési munkák elvégzésével, koordinálásával. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az előterjesztés 1. számú 
mellékletében III. fejezet alatt elfogadott „Felújítási és egyéb 
munkák” ellenértéke 22.968.-eFt, a költségvetés 13.számú 
Beruházások táblájából, a 14.számú Felújítások táblájába kerüljön 
átcsoportosításra, ill. a szükséges tervezési feladatok ellenértéke 
a csapadékvíz elvezetés beruházási munkáinak terhére kerüljön 
elszámolásra. 
                                                                                                 
Utasítja a város jegyzőjét, a VgZrt. vezérigazgatóját a szükséges 
intézkedések megtételére, felhatalmazza a polgármestert a 
szerződés aláírására. 
 
Határidő:      folyamatos, legkésőbb 2012. július 30. 
Felelős:         jegyző, 
  VgZrt vezérigazgatója 

 
(Előterjesztés a mentőkocsik számának csökkentéséről a 
Hajdúszoboszlói Mentőállomáson) 
 

92/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri Hajdúszoboszló Város Polgármesterét, az Egészségügyi, 
Szociális Bizottság elnökét és alelnökét,  hogy a Hajdúszoboszlón, 
2011. május 01-ét követően a mentőkocsik számának 
csökkentése kérdésében az Országos Mentőszolgálattal vegyék 
fel a kapcsolatot és egyeztető tárgyalást kezdeményezzenek a 
jelenlegi működés fenntartásáról. 
 
Határidő: 2011.május 31. 
Felelős:    jegyző 

 
(Décsei István kérelme közterületi szobor elhelyezéséhez) 
 

93/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Décsei István hajdúszoboszlói lakos 
Hajdúszoboszlón, az Ady Endre út 39. számú ingatlana előtti 
közterületen egy darab szobrot térítésmentesen kihelyezzen. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   jegyző 

 
 
(Előterjesztés Jókai sor 8. szám alatti játékterem működéséhez) 
 

94/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a hajdúszoboszlói 5402 hrsz-ú ingatlan feletti tulajdonosi jog 
gyakorlója tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Play XL 
Kft. a Hajdúszoboszló, Jókai sor 8. számú üzlethelyiséget 
játéktermi célra hasznosítsa, azzal feltétellel, hogy kérelmező 
maradéktalanul betartja a Hajdúszoboszló Város Jegyzője által 
7340-2/2011. számon kiadott előzetes szakhatósági 
állásfoglalásban előírtakat. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés önkormányzati képviselő személy kiválasztására) 
 

95/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
eseti jelleggel felhatalmazza Lőrincz László irodavezető 
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főkönyvelőt, hogy a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat 
(4150 Püspökladány, Rákóczi u. 14.; cégjegyzék szám: 09-16-
000001) 2011. május hónapban megtartandó küldöttválasztó 
fórumon Hajdúszoboszló Város Önkormányzatát teljes jogkörben 
képviselje. Az eseti képviselet kiterjed – eseti jelleggel – az 
önkormányzat tulajdonosi jogainak gyakorlására az alábbi 
napirendi pontok vonatkozásában a küldöttválasztó fórumon: 
 
 1.) Küldöttek megválasztása 
 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
eseti jelleggel felhatalmazza Lőrincz László irodavezető 
főkönyvelőt, hogy a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat 
(4150 Püspökladány, Rákóczi u. 14.; cégjegyzék szám: 09-16-
000001) 2011. május hónapban megtartandó évi rendes 
küldöttgyűlésén Hajdúszoboszló Város Önkormányzatát teljes 
jogkörben képviselje. Az eseti képviselet kiterjed – eseti jelleggel – 
az önkormányzat tulajdonosi jogainak gyakorlására az alábbi 
napirendi pontok vonatkozásában a küldöttgyűlésen: 
 
 1.) Beszámoló a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat 
 2010. évi tevékenységéről 
 2.) Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat 2011. évi 
 termelési-pénzügyi terve 
 3.) Beszámoló a  Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat 
 Ellenőrző Bizottságának 2010. évi munkájáról 
 4.) Alapszabály módosítás 
 5.) Különfélék 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
 
(Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosításról 
szóló önkormányzati rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
  Képviselő-testületének 

13/2011.(IV. 28.) Ör. sz. rendelete 
 a közterület-használat, közterület-hasznosítás 

helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) számú rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi  LXV.törvény 16. § /1/ 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján , a közterület-
használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. 
(II. 26.) sz. Ör. rendeletét  (továbbiakban Ör.) az alábbiak szerint 
módosítja: 
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1.§ 
 
A rendelet   a  VIII. fejezet 20.§. „Értelmező és záró rendelkezések 
„ 15. pontja  alatt definiálja  a kerthelyiség, vendéglátó terasz 
fogalmát az alábbiak szerint: 
 
Kerthelyiség, vendéglátó terasz: 
Vendéglátó egységhez kapcsolódó, külső, szilárd burkolatú, 
ideiglenes jellegű fogyasztótér. Közterületen létesített 
kerthelyiségben, vendéglátó teraszon csak az ülő fogyasztáshoz 
kötődő kerti bútorok (asztalok, székek, padok, stb.) napellenzők, 
valamint virágládák , virágkonténerek  helyezhetők ki. 
Közterületen létesített vendéglátó teraszról, kerthelyiségből 
közvetlen árusítás nem történhet, építési engedélyhez, illetve 
bejelentéshez kötött építési tevékenység rajtuk nem végezhető, 
azonban az építési engedély és bejelentési kötelezettség alá nem 
eső  építési tevékenység, valamint bármilyen –fentiekben említett- 
berendezés vagy építmény elhelyezése csak főépítész előzetes 
jóváhagyásával történhet.  
 

2.§ 
 
Jelen rendelet 2011. május 1-én lép hatályba, melynek 
rendelkezését a folyamatban lévő és ezen időpontot követő 
kérelmek esetében kell alkalmazni. 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2011.évi 
közbeszerzési tervének módosítására) 
 

96/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi módosított közbeszerzési tervét az 
előterjesztésben szereplő terv szerint elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2011. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
         
(Tájékoztató képviselő-testületi ülés között történt eseményekről) 
 

97/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi.  
 



16 

 

Határidő: - 
Felelős:   -  

 
(Tóth Attila egyéni képviselői indítványa) 
 

98/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felveszi a város hivatalos ünnepségei sorába a trianoni 
megemlékezést.  
Felkéri az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, hogy a 
megemlékezés költségeit - legfeljebb 400.000 Ft-ot - a "Kulturális 
programok" célkeret terhére biztosítsa utólagos elszámolással.  
 
Határidő: 2011. május 19.  
Felelős:  oktatási irodavezető  

 
(Válasz Kocsis Róbert interpellációjára)  
 
 99/2011. (IV. 28.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Szilágyiné Pál Gyöngyi Kocsis Róbert képviselő úr 
kérdésére adott válaszát.  
 
A kérdés kivizsgálásával megbízza az önkormányzat Ügyrendi, 
Igazgatási, Jogi Bizottságát.  
 
Határidő: 2011. május 19.  
Felelős: bizottsági elnök  

 
 

 

K.m.f. 
 

Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                       jegyző 
 
A kivonat hiteléül:  
 
 
 
Hajdúszoboszló, 2011. május 10.  
 
 
 
Molnár Viktória leíró 

 


