
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: 13490-1/2011.   
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. 
június 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(A munkaügyi központ kirendeltségének tájékoztatója a város 
munkaerő-piaci helyzetéről, a (köz)foglalkoztatási lehetőségekről) 
 
 123/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
munkaügyi központ kirendeltségének tájékoztatóját a város 
munkaerő-piaci helyzetéről elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Tájékoztató foglalkoztatási pályázati projekt megvalósulásáról) 
 
 124/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
"A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a 
Hajdúszoboszlói kistérségben" című foglalkoztatási pályázati 
projekt megvalósulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2010. 
évi működéséről) 
 
 125/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság 
Hajdúszoboszló város területén 2010. évben végzett menetrend 
szerinti helyi személyszállítás főbb tapasztalatairól készített 
beszámolójában foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
pedagógiai programjának módosításáról) 
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 126/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva - az 1-3. sz. mellékletben 
megjelölt módosításokkal - jóváhagyja a Hőgyes Endre 
Gimnázium és Szakközépiskola pedagógiai programját. 
 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény magasabb 
vezetőjének megbízásáról) 
 
 127/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) e, pontjában biztosított jogkörében 
eljárva az Egyesített Óvodai Intézmény (4200 Hajdúszoboszló, 
Rákóczi u. 14.) magasabb vezetői beosztásának ellátásával 2011. 
augusztus 1-től,  2016.  július 31-ig Győri Zsuzsannát (4200 
Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 20/A. I/3.) bízza meg. 
Garantált illetményét az „G” fizetési osztály 13. fizetési 
fokozatában 201.000.-Ft-ban, további szakképesítésért járó 
illetménynövekedését 10.000.-Ft-ban, összesen 211.000.- Ft-ban, 
magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 270%-ában, azaz 
54.000,-Ft-ban, havi illetményét összesen 265.000.-Ft-ban 
állapítja meg. 
A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 
vezetőjét a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és 
adminisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza a 
polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2011. július 15. 
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 
magasabb vezetőjének megbízásáról) 
 

128/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) e, pontjában biztosított jogkörében 
eljárva kinevezi Fekésházi Tibor (4200 Hajdúszoboszló, Kígyó u. 
38.),  a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola ( 4200 Kölcsey 
u. 2-4.) általános iskolai tanár  munkakörű közalkalmazottját  a 
Mellékletben foglaltak szerint áthelyezéssel , 2011. augusztus 1. 
napjától határozatlan időre a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános 
Iskola (4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7.) általános iskolai 



3 

 

tanárává, egyidejűleg megbízza 2016. július 31. napjáig az 
intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával.  
Garantált illetményét az „G” fizetési osztály 13. fizetési 
fokozatában 201.000.-Ft-ban, további szakképesítésért járó 
illetménynövekedését 16.080.-Ft-ban, összesen 217.080. -Ft, 
magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 270%-ában, azaz 
54.000.-Ft-ban, havi illetményét összesen 271.080.-Ft-ban 
állapítja meg. 
A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 
vezetőjét  a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és 
adminisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza  a 
polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2011. július 15. 
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb 
vezetőjének megbízásáról) 
 
 129/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) e, pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola (4200 
Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 143.) magasabb vezetői 
beosztásának ellátásával 2011. augusztus 1-től,  2016.  július 31-
ig Lászlók Jánosnét (4200 Hajdúszoboszló, Seres u. 13.) bízza 
meg. 
Garantált illetményét az „G” fizetési osztály 14. fizetési 
fokozatában 208.900.-Ft-ban, további szakképesítésért járó 
illetménynövekedését 16.712.-Ft-ban, összesen 225.612.- Ft- ban, 
magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 270%-ában, azaz 
54.000.-Ft-ban, havi illetményét összesen 279.612.-Ft-ban 
állapítja meg. 
A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 
vezetőjét a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és 
adminisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza a 
polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 

 
Határidő: 2011. július 15. 
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola magasabb 
vezetőjének megbízásáról) 
 
 130/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) e, pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a Bocskai István Szakképző Iskola (4200 Hajdúszoboszló, 
József Attila u. 25.) magasabb vezetői beosztásának ellátásával 
2011. szeptember 1-től,  2016.  július 31-ig Szilágyi Lajost (4200 
Hajdúszoboszló, Kossuth u. 76.) bízza meg. 
Garantált illetményét az „I” fizetési osztály 13. fizetési fokozatában 
252.405.-Ft-ban, további szakképesítésért járó 
illetménynövekedését 25.241.-Ft-ban, összesen 277.646.- Ft-ban, 
magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 300 %-ában, azaz 
60.000.-Ft-ban, havi illetményét összesen 337.646.-Ft-ban 
állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 
vezetőjét a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és 
adminisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza a 
polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2011. július 15. 
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola alapító okiratának 
módosításáról) 
 
 131/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Bárdos Lajos 
Általános Iskola alapító okiratát az előterjesztésben szereplő 
módosításokkal.  

 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola alapító 
okiratának módosításáról) 
 
 132/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Thököly Imre 
Kéttannyelvű Általános Iskola alapító okiratát az előterjesztésben 
szereplő módosításokkal.  
 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának 
módosításáról) 
 
 133/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, az Egyesített 
Óvodai Intézmény  alapító okiratát az előterjesztésben szereplő 
módosításokkal.  
 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés  a Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának 
módosításáról) 
 
 134/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Közgazdasági 
Szakközépiskola alapító okiratát az előterjesztésben szereplő 
módosításokkal.  
 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító okiratának módosításáról) 
 
 135/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Zichy Géza 
Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát 
az előterjesztésben szereplő módosításokkal.  
 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény pedagógiai programjának módosításáról) 
 
 136/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztésben szereplő 
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módosításokkal - jóváhagyja a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  pedagógiai programját. 
 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a kertmozi üzemeltetéséről) 
 
 137/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem veszi tudomásul a Kovács Máté Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár igazgatójának a kertmozi üzemeltetésére 
vonatkozóan tett intézkedéseit. A korábbi mozi üzemeltetőnek a 
tulajdonában levő, a teremmozi későbbi üzemeltetéséhez 
szükséges eszközök tulajdonának átruházására vonatkozó 
ajánlatát rezsitartozásának kiegyenlítéseként nem fogadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző, 
                művelődési központ igazgatója 

 
(Jelentés a gyógyvíz értékesítés helyzetéről) 
 
 138/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az alábbi benyújtott szerződéstervezetek tartalmát és 
felhatalmazza a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
vezérigazgatóját, hogy a benyújtott szerződéstervezetek alapján 
megkösse a következő partnerekkel a szerződéseket:  
 
 Délibáb Invest Kft.  
 Legátum 95 Kft. (Apolló Hotel)  
 KV. Kft. (Hotel Atlantis)  
 Corvin Palace Kft. (Termálvíz-szolgáltatási szerződés)  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, illetve tudomásul veszi a megkötött szerződéseket és 
az azokról adott tájékoztatást az alábbi partnerek esetében:  
 
 Hajdúpark Kft. (Hotel Aurum)  
 Rudolf Segélyegyesület (Hotel Rudolf)  
 Alföld 92 Kft (Hotel Mátyás Király)  
 Geotherm Üdülő Kft. (Hotel Silver)  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
vezérigazgatóját, hogy a 2013-ban lejáró szerződések esetében 
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az egységes termálvíz-szolgáltatási szerződést megkösse a 
következő partnerekkel:  
 
 Hunguest Hotels Zrt. (Hotel Béke)  
 Hotel Hőforrás Kft. (Hotel Hőforrás)  
 Kipszer Zrt. (Hotel Victoria)  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
vezérigazgatóját további szerződés előkészítésére vonatkozó 
tárgyalások lefolytatására, valamint azok lezárását követően újabb 
előterjesztés készítésére a következő partnerek esetében:  
 
 Luximpex Kft. (Hotel Barátság)  
 Corvin Palace Kft. (Együttműködési megállapodás)  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:  Hungarospa Zrt. vezérigazgatója  

 
(Előterjesztés a közterületek felújítási munkáiról) 
 
 139/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi költségvetés „felújítások 14. sz. táblázatában szereplő 
„járdafelújítás” elnevezést „közterületek felújítása” címszóra 
módosítja, továbbiakban hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen 
feladatok a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében leírtak szerint 
valósuljanak meg. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1.sz. mellékletében szereplő 
közterületek felújítási munkáinak elvégzésével a 
Városgazdálkodási Zrt-t bízza meg, felhatalmazza a polgármestert 
a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő : folyamatos, de legkésőbb 2011.okt.15. 
Felelős   : jegyző, 
                 VgZrt. vezérigazgatója 

 
(Előterjesztés az utcabútorok beszerzésére vonatkozóan) 
 
 140/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a 2011 évi városi költségvetésben, az 
utcabútorok beszerzésére elkülönített  bruttó 10 Mft. összeg az 
előter- jesztés 1.sz mellékletében leírtaknak megfelelően kerüljön 
felhasználásra.   
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Utasítja a jegyzőt és a Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatóját az 
utcabútorok beszerzésére és kihelyezéséhez szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Határidő: azonnal, az utcabútorok kihelyezésére 2011. júli- 
 us 30. 
Felelős:  jegyző 
  VgZrt vezérigazgatója  

 
(Előterjesztés a városközpont-rehabilitációs pályázat második 
fordulós dokumentumok elfogadásáról) 
 
 141/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
első fordulóban nyertes "[H]ősök terein - város- és kultúrközpont 
revitalizáció Hajdúszoboszlón" című pályázatát a második 
fordulóban benyújtja, az előterjesztésben jelzett és az eddig már 
beadott dokumentumokban szereplő tartalommal.  
 
A képviselő- testület az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
elfogadja: 
 

 az Akcióterületi Tervet 

 a költségvetést 
A legfeljebb 996.765.382 Ft-tal előzetesen pályázati támogatásra 
érdemesnek ítélt projekthez szükséges, legfeljebb 235.000.000 Ft 
összegű önerejét saját forrásként 2011. évi költségvetésében - és 
a következő években is - hitelből biztosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt a pályázati anyag második fordulóra határidőben 
történő benyújtására, felhatalmazza a polgármestert a 
dokumentumok aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2011. július 18. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés közterületi parkolóhelyek fennmaradásával 
kapcsolatban) 
 
 142/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
előzetesen elvi hozzájárulását adja: 
 
A.) Hajdúszoboszló Vadas utca 52. sz. (hrsz.: 1189) alatti 
ingatlan előtti közterületen kialakított gyeptégla burkolatú parkoló 
fennmaradásához, azzal a feltétellel, hogy kérelmező a 
parkolóhelyek fennmaradási engedély kérelmét a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez legkésőbb 
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2011. július 15-ig nyújtsa be, melynek tényéről a Városfejlesztési, 
Kommunális Irodát tájékoztatni köteles.  
 
A testület hozzájárulása nem mentesíti kérelmezőt az összes 
szükséges egyéb hozzájárulás, engedély beszerzése alól. 
  
Amennyiben az engedélyező hatóság az érintett közút vagy 
közterület szakaszán átépítésre kötelezi kérelmezőt, úgy a 
parkolók – fennmaradási engedélyben foglaltaknak megfelelő - 
kialakításával kapcsolatos valamennyi felmerülő költség 
kérelmezőt terheli.  
 
B.) Hajdúszoboszló Hőforrás utca 9. sz. (hrsz.: 5385)  alatti 
ingatlan előtti közterületen átalakított parkolóhelyek 
fennmaradásához, azzal a feltétellel, hogy kérelmező a 
parkolóhelyek fennmaradási engedély kérelmét a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez legkésőbb 
2011. július 15-ig nyújtsa be, melynek tényéről a Városfejlesztési, 
Kommunális Irodát tájékoztatni köteles.  
 
A testület hozzájárulása nem mentesíti kérelmezőt az összes 
szükséges egyéb hozzájárulás, engedély beszerzése alól. 
  
Amennyiben az engedélyező hatóság az érintett közút vagy 
közterület szakaszán átépítésre kötelezi kérelmezőt, úgy a 
parkolók – fennmaradási engedélyben foglaltaknak megfelelő - 
kialakításával kapcsolatos valamennyi felmerülő költség 
kérelmezőt terheli.  
 
Határidő:  2011. július15. az engedélykérelem benyújtására 
Felelős:     jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról) 
 
 143/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az alábbi 17. számú 
közbeszerzéssel egészíti ki: 
 
- közbeszerzés tárgya: provizórikus informatikai hálózat 
kialakítása az I. építési ütem területén 
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása) 2011. június 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2011. december 31. 
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Felelős: polgármester 
 
(Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről) 
 
 144/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Tájékoztató a Városi Bölcsőde fejlesztése projekttel 
kapcsolatban) 
 
 145/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Ha jövőről akarsz gondoskodni, vess magot és gondozd” – 
Hajdúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése című projekttel 
kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: 2011. november 30. 

 Felelős:    jegyző 
 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről) 
 
 146/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  

 
Határidő: -  
Felelős: - 

K.m.f. 
 

Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                       jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Hajdúszoboszló, 2011. július 7.  
 
 
Molnár Viktória leíró 

 


