
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 1093-1/2014. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 

1/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. január 30-i 
ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

 

Napirend: 
 
1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői feladatainak 

ellátására. 
 Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
2. Beszámoló az önkormányzat pályázati forrásszerző tevékenyégéről, a teendőkről. 
 Előadó: jegyző 
 
3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetésének első változatáról. 
 Előadó: polgármester 
 
4. Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására. 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
5. Előterjesztés adósságkonszolidációval kapcsolatban. 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyására. 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
7. Előterjesztés a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 

10/1996. (V.30.) Ör. számú rendelet módosítására. 
 Előadó: polgármester 
 
8. Előterjesztés a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) önkormányzati 

rendeletet módosító 15/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelet eltérő hatályba 
léptetésére. 

 Előadó: jegyző 
 
9. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 

és beszerzési szabályzatának módosítására. 
 Előadó: jegyző 
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10. Előterjesztés a 061/65 hrsz-ú szántó értékesítéséről. 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
11. Előterjesztés extrémsport-pálya helyszínének kijelöléséről. 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
12. Előterjesztés a közvilágítási feladatellátással kapcsolatosan. 
 Előadó: főmérnök 
 
13. Előterjesztés a Hőforrás utca útrekonstrukció megvalósításával kapcsolatosan - 

ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029 azonosító számú pályázat - 
 Előadó: főmérnök 
 
14. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről. 
 Előadó: jegyző 
 
15. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. 
 Előadó: polgármester 
 
16. Sürgősségi előterjesztés országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 

tagjainak megválasztására. 
 Előadó: jegyző 
 
17. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről. 
 Előadó: polgármester 
 
18. Válasz interpellációra Rákóczi utcai gyógyvízkúttal kapcsolatosan. 
 Előadó: főmérnök 
 
19. Válasz interpellációra jégágyú telepítésével kapcsolatosan. 
 Előadó: főmérnök 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői feladatainak 
ellátására.) 
 

2/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. január 31-i 
hatállyal elfogadja Gurbán György lemondását a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
intézményvezető-főszerkesztői pozíciójáról. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7. sz.) intézményvezető-
főszerkesztői feladatainak ellátásával 2014. február 1-től, 2014. március 31-ig Tibai 
Irmát (4200 Hajdúszoboszló, Bányász utca 40. sz.) bízza meg. 
 



 3 

Garantált illetményét az „E” fizetési osztály 10. fizetési fokozat 75 %-ban 88.500.-Ft-
ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 307,5%-ában, azaz 61.500.-Ft-ban, 
havi illetményét összesen 150.000.-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: 2014. február 1., illetve értelemszerű 
Felelős:  jegyző 

 
(Beszámoló az önkormányzat pályázati forrásszerző tevékenyégéről, a teendőkről.) 
 

3/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
pályázati forrásszerző tevékenységéről adott beszámolót tudomásul veszi. A benne 
megfogalmazott teendőkkel egyetértve szükségesnek tartja 
 

- a megalapozó stratégiai alapdokumentumok (ITS, HÉSZ) újraalkotását, 
- a 2014-2020-as európai uniós költségvetési/pályázati ciklusra a 

projekttervezés, pályázat előkészítés hatékony folytatását, az eddigi 
eredményekre és elképzelésekre alapozottan, 

- a megjelenő pályázati felhívásokra projektterveinkből sikeres pályázati 
dokumentációk elkészítését és benyújtását az önkormányzati társaságok, 
költségvetési szervek által. 

 
Határidő: 2014. december 31. és folyamatos 
Felelős:  jegyző 
  gazdasági társaságok, költségvetési szervek vezetői 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetésének első változatáról.) 
 

4/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az 
önkormányzat 2014. évi költségvetésének beterjesztését. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés adósságkonszolidációval kapcsolatban.) 
 

5/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi CCXXX. 
törvény alapján kéri a Magyar Államkincstárat, hogy a Hajdúszoboszlói 
Önkormányzat részéről az Országos Takarékpénztár Nyrt. felé fennálló 
160.072.250.- forint tartozását az adósságkonszolidáció során vegye figyelembe. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
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(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyására.) 
 

6/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ - 1. számú mellékletben kiadott -
szervezeti és működési szabályzatát.  
 
Határidő: 2014. február 1., illetve értelemszerűen 
Felelős:  jegyző, Intézményvezető 

 
(Előterjesztés a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról 
szóló 10/1996. (V.30.) Ör. számú rendelet módosítására.) 
 

7/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettest, hogy a városi önkormányzati elismerő címről, 
kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló rendelettervezetet küldje meg az érintett oktatási 
intézményeknek véleményezésre, 2 hetes véleményezési időszak kitűzésével. 
 
Határidő: 2014. február 27. 
Felelős:  humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 
és beszerzési szabályzatának módosítására.) 
 

8/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának és 
beszerzései szabályzatának módosítását és elfogadja azok - az előterjesztés 
mellékletei szerinti - egységes szerkezetbe foglalt szövegét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
(Előterjesztés a 061/65 hrsz-ú szántó értékesítéséről.) 
 

9/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
hajdúszoboszlói 061/65 hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlanban lévő 15/60-ad 
tulajdoni hányad 200.000,- Ft eladási áron történő értékesítéséhez Dr. Boldogh 
Zoltán (4032 Debrecen, Komlóssy u. 68/B.) részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. február 28.  
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Felelős:  jegyző 
 
(Előterjesztés extrémsport-pálya helyszínének kijelöléséről.) 
 

10/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben egyetért 
azzal, hogy az extrémsport-pálya kialakítására a Galgócz sori játszótér területén 
kerüljön sor. 
 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a közvilágítási feladatellátással kapcsolatosan.) 
 

11/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy az 
Önkormányzat és a Mezei-Vill Kft. között közvilágítás feladatátvállalás tárgyában 
2004 évben létrejött szerződés teljes körű felülvizsgálata során elkészült szakértői 
tanulmányban a közvilágítás üzemeltetés feladaton kimutatott önkormányzati 
túlfizetés a 2014. évben esedékes vállalkozói számlákból a követelt összeg erejéig, a 
havi számlák max. 50%-ának levonásával kerüljön érvényesítésre. 
 
Ugyanakkor a Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát a vitás kérdések békés úton 
történő rendezésére, azonban megegyezés hiányában nem zárja ki az ügy jogi útra 
terelését. 
 
Határidő: megegyezésre 2014. február 28. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Hőforrás utca útrekonstrukció megvalósításával kapcsolatosan - 
ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029 azonosító számú pályázat -) 
 

12/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a „Hőforrás utca útrekonstrukciója 
Hajdúszoboszlón” című, ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029 azonosító számú projekt 
megvalósítása érdekében a kivitelezői közbeszerzési ajánlatkérés során beérkezett 
ajánlatok alapján támogatja a kivitelezői vállalkozási szerződés bruttó 209.985.677,- 
Ft összköltséggel történő megkötését, melyhez szükséges forrást a 2014. évi városi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

jegyző 
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(Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről.) 
 

13/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját 
a polgármesteri hivatal tavalyi tevékenységéről, eredményeiről elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.) 
 

14/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatokról január hónapban adott jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Sürgősségi előterjesztés országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság 
tagjainak megválasztására.) 
 

15/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. törvény 22. § alapján az országgyűlési egyéni 
választókerületi választási bizottság tagjait az alábbiak szerint választja meg: 
 
Rendes tagok:  Fazekas Csaba 

Győri Zsuzsanna 
Dr. Úr Attila Bendegúz 

 
Póttagok:  Dr. Vinczéné Rétvári Anikó 

Szilágyi Tibor 
 
Határidő: - 
Felelős:  jegyző 

 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.) 

 
16/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 
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(Válasz interpellációra jégágyú telepítésével kapcsolatosan.) 
 

17/2014. (I.30.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jégágyú 
telepítésével kapcsolatos interpellációra adott választ nem fogadja el, és az ügy 
kivizsgálásával megbízza városfejlesztési, műszaki bizottságát. 
 
Határidő: 2014. február 27. 
Felelős:  jegyző, bizottsági elnök 

 
K.m.f. 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2014. január 31. 
 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


