
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 22782-1/2013. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 17-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 

122/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. október 17-i 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Napirend: 

 
1. Beszámoló az óvodai ellátás helyzetéről, feladatairól. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat 
biztosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vagyongazdálkodási 

tervének elfogadására. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. nonprofit társaságként 

való továbbműködéséről. 
Előadó: vezérigazgató 

 
5. Előterjesztés településrendezési tervek módosításáról szóló újabb igényekről. 

Előadó: mb. városi főépítész 
 
6. Előterjesztés 2475/7 hrsz-ú ingatlan megosztásáról. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

7. Előterjesztés Gábor Áron u. 53. szám alatti telek vételi ajánlatáról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
8. Előterjesztés Kossuth u. 22. szám alatti ingatlanrész értékesítéséről. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

9. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely - 
pályázatának kiírására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
10. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának kiírására. 

mailto:polgmhiv@hajduszob.hu
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Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

11. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
12. Előterjesztés partnervárosi kapcsolat létesítésére a csehországi Lanškroun 

városával. 
Előadó: jegyző 

 
13. Előterjesztés Bocskai-fejedelem koronája másolatának elkészítéséhez pályázat 

benyújtására. 
Előadó: jegyző 

 
14. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról. 
Előadó: jegyző 

 
15. Előterjesztés ebösszeírásról. 

Előadó: aljegyző-igazgatási irodavezető 
 

16. Előterjesztés útszőnyegezés költségvetési soron képződött pénzmaradvány 
egyéb közterületi feladatokra történő átcsoportosításáról. 
Előadó: aljegyző-igazgatási irodavezető 

 
17. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési 

tervének módosításáról. 
Előadó: közbeszerzési felelős 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 15.00 órától legalább 16.00 óráig 

 
18. Előterjesztés költségvetési tétel átcsoportosítására. 

Előadó: egyéni képviselői indítvány 
 

19. Javaslat extrémsport pálya és kültéri edző park (Workout pálya) létesítéséhez 
szükséges pénzügyi keret beépítésére. 
Előadó: egyéni képviselői indítvány 

 
20. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 

Előadó: közbeszerzési felelős 
 

21. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről. 
Előadó: polgármester, jegyző 

 
22. Válasz kérdésre Hőforrás utca – Debreceni útfél – Fürdő utca csomópontban 

lévő forgalomirányító lámpa működésével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 

 
23. Válasz interpellációra a Mátyás király sétányon kiszáradt fákkal kapcsolatosan. 

Előadó: főmérnök 
 

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
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Határidő:  - 
Felelős:  - 

 
(Beszámoló az óvodai ellátás helyzetéről, feladatairól.) 

 
123/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda, óvodai ellátás helyzetéről, feladatairól szóló 
beszámolójában foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat 
biztosítására.) 

 
124/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógusok 
béremeléséből származó 21.103.613.- forint bérkülönbözetet a Hajdúszoboszlói 
Egyesített Óvoda részére, 2013. szeptember, október, november hónapokra 
pótelőirányzatként a költségvetési tartalék II-ből biztosítja. 
 
Határidő:  2013. október 18. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vagyongazdálkodási tervének 
elfogadására.) 

 
125/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 évre szóló 
vagyongazdálkodási tervét elfogadja. Szükségesnek tartja a benne szereplő 
vagyongazdálkodási elvek, szempontok érvényesítését a tervezésben és a 
tervek teljesítésében, valamint a benne rögzített ingatlan-hasznosítási célok 
elérését, a pályázati lehetőségek kihasználásával, befektetés-szervezéssel, 
valamint saját forrásból történő fejlesztéssel. A vagyongazdálkodási tervben 
megfogalmazott konkrét elképzelések megvalósíthatósága érdekében 
rendszeresen előterjesztéseket kér, a szükséges egyedi döntések 
meghozatalához. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2023. december 31. 
   időközi jelentéstételre: 2018. december 31. 
Felelős:  jegyző 
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(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. nonprofit társaságként 
való továbbműködéséről.) 
 

126/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. nonprofit társasággá alakításáról szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Zrt-t nonprofit társasággá alakítja 2013. december 01. napjával. Ennek 
megfelelően a Zrt. Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 
 

Alapító okirat módosítása 
 
a) az alapító okirat I.1./ pontja a következőkre változik: 
"A TÁRSASÁG CÉGNEVE: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 
 
b) az alapító okirat I.2./ pontja a következőkre változik: 
A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE: Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 
 
c) az alapító okirat X.4. pontja az alábbiakra változik: 
"A NYERESÉG FELOSZTÁSA: A társaság gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt teljes egészében a létesítő okiratában 
meghatározott tevékenységére fordítja. A társaság a továbbiakban nem 
nonprofit társasággá nem alakítható." 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratának aláírására, és megbízza, hogy intézkedjen a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. adatainak módosításával kapcsolatos 
cégbírósági bejegyzés iránt. 
 
Felelős:   vezérigazgató 
Határidő:  2013. október 31. 

 
(Előterjesztés településrendezési tervek módosításáról szóló újabb igényekről.) 

 
127/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a településrendezési tervek 2013-ban induló K-7 jelű módosításai az 
alábbiakkal egészüljenek ki: 
 
1. Az Orgona utca 18. (hrsz.: 3662/19) és az Orgona u. 20. (hrsz.: 3662/1) alatti 
ingatlanok kertvárosi lakóövezetből (Lke/4.1) legyenek Településközponti 
vegyes (Vt./1.7.) övezetté átsorolva. A kérelmező GSV Kereskedelmi Kft.-vel 
településrendezési szerződés kötendő a tervmódosítás ráeső költségének 
finanszírozására. 
 
2. A városi piac területére legyen magasabb beépíthetőség megállapítva a 
teljes lefedés biztosítására. 
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Határidő:  2014. március 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

(Előterjesztés 2475/7 hrsz-ú ingatlan megosztásáról.) 
 
128/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
hajdúszoboszlói 2475/7 hrsz-ú ingatlan feletti tulajdonosi jog gyakorlója, 
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan a Rendezési Terv 
előírásai szerint megosztásra kerüljön. A telekalakítás során kialakuló 
ingatlanok: 2475/24 hrsz, 1 ha 2294 m2, Strandfürdő; 2475/25 hrsz, 945 m2, 
Árok; 2475/26 hrsz, 5080 m2, Közút. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő:  2013. október 31. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés Gábor Áron u. 53. szám alatti telek vételi ajánlatáról.) 

 
129/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 53. szám alatti 3036 hrsz-ú ingatlan, 
22.828.800,-Ft eladási áron történő értékesítéséhez Nádasdiné Kasza Anita 
(4200 Hajdúszoboszló, Damjanich u. 36-40.) részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés Kossuth u. 22. szám alatti ingatlanrész értékesítéséről.) 
 

130/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Hajdúszoboszló, Kossuth u. 22. szám alatti 5885 hrsz-ú ingatlan hátsó részén 
található lakás, és a hozzá tartozó 373 m2 nagyságú telekrész értékesítéséhez 
Szarvas Szilárd részére összesen 6.280.000,-Ft eladási áron, melyből a lakás 
értéke: 2.800.000,-Ft, a melléképület értéke: 200.000,-Ft, a telekrész értéke 
3.280.000,- Ft. 
A vevő feladata saját költségen a lakás teljes közműhálózatának (elektromos 
áram, gáz, víz, szennyvíz) levágása, majd Kígyó utca felé történő 
csatlakoztatása, illetve szintén a vevő feladata saját költségen a kerítés új 
telekhatárra történő áthelyezése. 
Ezen túlmenően vevő költsége a telekalakítási vázrajz elkészíttetése és 
engedélyeztetése. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakításhoz 
szükséges okiratok, valamint az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2014. május 30. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely - 
pályázatának kiírására.) 
 

131/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 

   I. Hajdúszoboszló Város 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 alábbiak szerint:  

 
Pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő 
Meghirdetett munkakör:  Hajdúszoboszlói Városi TV 

intézményvezető-főszerkesztő munkaköre 
Munkavégzés helye:   4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7. sz. 
Beosztás:    magasabb vezető  

 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, 
tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos 
működését, 

 a Városi Televízió főszerkesztői feladatainak ellátása, 

 gondoskodás a műsorok elkészítéséhez szükséges szakmai-technikai 
háttér biztosításáról, 

 gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói 
jogokat, 

 közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 

 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:   5 év 
A megbízás kezdő napja:             2014.04.01. 
A megbízás megszűnésének időpontja:  2019.03.31. 
 

  Képesítési és egyéb feltételek: 
  A 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
  1992. évi  XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési 
  és a közgyűjteményi  területen foglalkoztatott közalkalmazottak  
  jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szerint: 

 felsőfokú szakirányú iskolai végzettség  

 legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

 büntetlen előélet, 
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  Előnyt jelent: 
o költségvetési intézményben szerzett vezetői tapasztalat,  
o televíziónál vagy stúdióban szerzett szakmai gyakorlat,  
o a helyismeret, a helyi kötődés, illetve az erre irányuló szándék.  

 
Juttatások, illetmény: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának formája:  írásban, zárt borítékban 
A pályázathoz csatolni kell:  

 vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 

 részletes szakmai önéletrajzot, 

 képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot, 

 büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, 

 az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 

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

 nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz 
vagyonnyilatkozat-tétlei kötelezettségének. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől számított 
30 nap. 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot 1 eredeti példányban Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati Iroda (Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-
helyettes 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.) címezve, zárt borítékban 
kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "Pályázat a Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió magasabb vezetői álláshelyére". 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után - a 
véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a 
Képviselő-testület. 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu), valamint a 
www.hajduszoboszlo.eu honlapon. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes nyújt a 06/52/557-365-ös 
telefonszámon. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Hajdúszoboszlói Városi Televízió (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7. 
sz..) magasabb vezetői beosztásának ellátásával 2014. január 1-től, 
2014. március 31-ig Gurbán György urat (4031 Debrecen, Vág u. 3/6.) 
bízza meg. 
Garantált illetményét az „G” fizetési osztály 8. fizetési fokozatában 
161.600.-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 280%-ában, 
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azaz 56.000.-Ft-ban, havi illetményét összesen 217.600.-Ft-ban 
állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri a humán-közszolgáltatási irodavezető-
helyettest a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és 
adminisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza a 
polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2013. október 18., illetve értelemszerűen 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának kiírására.) 
 

132/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban 
Kjt.)  23. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/E. és a 7 §-
ában foglaltakra tekintettel pályázatott hirdet a Bocskai István Múzeum 
magasabb vezetői állásának betöltésére az alábbiak szerint: 
 
A pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű            

közalkalmazotti    jogviszony  
Foglalkoztatás jellege:     teljes munkaidő 
Meghirdetett munkakör:     Bocskai István Múzeum igazgatói munkaköre 
Munkavégzés helye:      4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u.12. 
Beosztás:       magasabb vezető - igazgató 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, 
tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos 
működését, 

 gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói 
jogokat, 

 közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 

 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:  5 év 
A megbízás kezdő napja:   2014.04.01. 
A megbízás megszűnésének időpontja: 2019.03.31. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
A 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és 
a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes  kérdések rendezésére szerint: 
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 magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett státusz, 

 büntetlen előélet, 

 a pályázó nem állhat muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, 
közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

 szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség a vonatkozó MKM 
rendelet melléklete szerint, 

 tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, 

 a végzettségnek és szakképzetségnek és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai 
gyakorlat,  

 kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység végzése. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, a helyi kötődés, 
illetve az erre irányuló szándék.  
 
Juttatások, illetmény: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
A pályázat benyújtásának formája:  írásban, zárt borítékban 
 
A pályázathoz csatolni kell:  

 vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 

 részletes szakmai önéletrajzot, 

 képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot, 

 büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, 

 az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 

 tudományos publikációs jegyzék, 

 nyilatkozat arról, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános 
könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető 
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

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

 nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz 
vagyonnyilatkozat-tétlei kötelezettségének. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 
A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől számított 
30 nap. 
 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot 1 eredeti példányban Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati Iroda  (Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-
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helyettes 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.) címezve, zárt borítékban 
kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "Pályázat a Bocskai István 
Múzeum igazgatói álláshelyére". 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után - a 
véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a 
Képviselő-testület. 

 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu), valamint a 
www.hajduszoboszlo.eu honlapon. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes nyújt a 06/52/557-365-ös 
telefonszámon. 
 
Határidő: 2013. 10. 31, illetve értelemszerű 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására.) 

 
133/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai István 
Múzeum működéséhez (bér és járulék), pótelőirányzatként a költségvetési 
tartalék II.-ből 2.596.000.- forintot biztosít. 
 
Határidő:  2013. október 18, illetve értelemszerű 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés partnervárosi kapcsolat létesítésére a csehországi Lanškroun 
városával.) 

 
134/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - megköszönve 
a csehországi Lanškroun városának kezdeményezését, egyben nagyra 
értékelve eddig kifejtett igyekezetét - az együttműködésben rejlő lehetőségek 
figyelembe vételével és azok még jobb kiaknázása érdekében Csehország 
Lanškroun Városának Önkormányzatával az előterjesztés melléklete szerinti 
partneri megállapodást köti. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  jegyző 
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(Előterjesztés Bocskai-fejedelem koronája másolatának elkészítéséhez pályázat 
benyújtására.) 

 
135/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 76/2013. (VI.06.) 
számú határozatát alapul véve egyetért a 99/2012. (IX.25.) VM rendelet szerinti, 
a Hajdúszoboszlói Református Egyházközséggel és a romániai Jákohodosi 
Református Egyházközséggel nemzetközi együttműködésben megvalósuló, 
Bocskai István fejedelem Bécsben őrzött koronája hiteles másolatának 
elkészítésére és a hajdúszoboszlói református templomban állandó 
elhelyezésére, valamint térségbeni ideiglenes bemutatására irányuló pályázat 
benyújtásával. A kb. 12.000.000.- Ft összköltséghez járuló legfeljebb 
3.240.000.- Ft ÁFA költségvetési tartalékkeretből történő biztosítására 
vonatkozó korábbi döntését fenntartja és megerősíti. 

 
Határidő:  2013. november 29. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodásának módosításáról.) 
 

136/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbi módosítások beépítésével: 
 
1. A Társulási Megállapodás III. fejezete kiegészül az alábbi G/ ponttal: 

„G/ A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás 
A Társulás tagjai kijelentik, hogy jelen Megállapodás alapján a Társulás 
rendjétől eltérő feladatellátás történik, amelyet jelen Megállapodás III. 
fejezetének következő pontjai határoznak meg: III/A. 1., III/A. 1.a), III/A. 
1.b), III/A. 1.c), III/A. 1.d), III/B. 1., III/B. 2., III/D.” 

 
2. A Társulási Megállapodás VIII/6. pontjának első mondata az alábbira 

változik: 
„Ha a tagtelepülési önkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulását nem 
teljesíti, a Társulás dönt azonnali beszedési megbízás – inkasszó – 
alkalmazásáról.” 

 
3. A Társulási Megállapodás III/1. pontja kiegészül az alábbi mondattal: 

„E szolgáltatások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata rendeletet alkot.” 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 
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(Előterjesztés ebösszeírásról.) 
 

137/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 
polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy gondoskodjon a jogszabály által előírt 
ebösszeíráshoz szükséges személyi és technikai feltételek megteremtéséről és 
az ebösszeírás 2013. év végéig történő lefolytatásáról. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyúttal kifejezi 
azon szándékát, hogy a 2014-es évben nem kíván az ebek után ebrendészeti 
hozzájárulást beszedni. 
 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés útszőnyegezés költségvetési soron képződött pénzmaradvány egyéb 
közterületi feladatokra történő átcsoportosításáról.) 
 

138/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2013. 
évi költségvetésének útszőnyegezés soráról 6 MFt-os keretösszeget 
átcsoportosít egyéb közterületi feladatok (utcatábla-beszerzés, áramvételezési 
helyek átépítése, fa-, veremrács pótlások, forgácsolás, valamint a Szilfákalja 
16. sz. alatti park fáinak pótlása) ellátására. 
 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról.) 

 
139/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét az alábbi 4. és 5. számú 
közbeszerzéssel egészíti ki: 

 
- közbeszerzés tárgya: „Hőforrás utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón” 

című, ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029 pályázathoz kapcsolódóan 
kivitelezési munkák végzése 

- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: nemzeti egyszerű nyílt 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2013. november 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
- közbeszerzés tárgya: „Technikai eszközök szállítása Kovács Máté 

Művelődési Központ és Könyvtár részére” a „(H)ősök terein - város- és 
kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón” című pályázat keretén belül 

- közbeszerzés típusa: árubeszerzés 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 



 13 

- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2013. november 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 

 
Határidő: folyamatos, illetve 2013. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés költségvetési tétel átcsoportosítására.) 

 
140/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint változtatja meg: 
az orosz charter-járatok támogatására elkülönített 4,5 millió Ft a 
következőképpen kerül átcsoportosításra: 
- 2 millió Ft a külterületi lakott dűlők felújításának újabb ütemére a 

Mezőgazdasági Bizottság döntése alapján; 
- 2,5 millió Ft az 5 belterületi választókerület körzet közterület-felújítási 

igényeire a Városfejlesztési, Műszaki Bizottság döntése alapján. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

(Javaslat extrémsport pálya és kültéri edző park (Workout pálya) létesítéséhez 
szükséges pénzügyi keret beépítésére.) 
 

141/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
hozzájárulását adja az előterjesztésben szereplő extrémsportpálya és 
edzőpark tervezésére, építésére irányuló előkészítő tevékenységekhez; a 
szükséges költségek konkrét összegéről a 2014. évi költségvetés 
ismeretében döntenek. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármesteri hivatalt és az illetékes 
szakbizottságokat az előkészítő munkák elvégzésével, amelynek 
eredményéről a 2014. évi januári képviselő-testületi ülésre kér előterjesztést.  
 
Határidő: 2014. évi januári képviselő-testületi ülés 
Felelős: jegyző 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.) 

 
142/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott a tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.) 
 

143/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
K.m.f. 

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

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2013. november 18. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


