
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 7466-1/2014. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 20-án 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 

…/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 
20-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Napirend: 
 

1. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról. 
Előadó: rendőrkapitány 

 
2. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői állására kiírt 

pályázat elbírálására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely 

- pályázatának kiírására. 
Előadó: polgármester 

 
4. Előterjesztés a Városi Bölcsőde magasabb vezetői kinevezésére. 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 
 

5. Előterjesztés a szociális alapellátások 2014. évi térítési díjairól. 
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 
 

6. Előterjesztés településrendezési tervek K-7 jelű módosításához szükséges 
önkormányzati döntésekről. 
Előadó: mb. főépítész 

 
7. Előterjesztés a 2014. évi útszőnyegezésről. 

Előadó: polgármester 
 

8. Előterjesztés a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és 
díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) Ör. számú rendelet módosítására. 
Előadó: polgármester 
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9. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről. 
Előadó: aljegyző - igazgatási irodavezető 

 
10. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2014. évi intézkedési tervére. 

Előadó: főmérnök 
 

11. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2014. évi 
közbeszerzési tervéről. 
Előadó: polgármester 
 

12. Előterjesztés a kondi park létesítésének helyszínéről. 
Előadó: főmérnök 

 
13. Válasz interpellációra a Nádudvari úton megsüllyedt aknafedelekkel és a 

Törökdomb utca forgalmi rendjével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
(Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról.) 

 
46/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdúszoboszló 
Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  

 
Határidő: - 
Felelős:  -  
 

(Előterjesztés a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői állására kiírt 
pályázat elbírálására.) 
 

47/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény 50. §-ában biztosított jogkörében eljárva, 2014.05.01-től 
2019.04.30-ig Bihari-Horváth Lászlót bízza meg a Bocskai István Múzeum 
magasabb vezetői feladatainak ellátásával.  
 

Bihari-Horváth László garantált illetményét a H fizetési osztály 2 fizetési 
fokozatában 135.975.-Ft-ban, további szakképesítésért járó 
illetménynövekedését 9.520.-Ft-ban, kerekítve, összesen: 145.495.-Ft, 
magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 150 %-ában, azaz 30.000.-Ft-ban, 
nyelvpótlékát 10.000.-Ft-ban, havi illetményét összesen 185.495.-Ft-ban 
állapítja meg. 
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A képviselő-testület felkéri jegyzőt a vezetői megbízással kapcsolatos 
munkáltatói és adminisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza a 
polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2014. május 1., illetve értelemszerű  
Felelős:   jegyző 

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

48/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői beosztására pályázat 
kiírását nem támogatja. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Hajdúszoboszlói Városi Televízió (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 
7. sz.) magasabb vezetői beosztásának ellátásával 2014. április 1-től a 
pályázati eljárás lezárultáig, legkésőbb 2014. december 31-ig Tibai Irmát (4200 
Hajdúszoboszló, Bányász utca 40. sz.) bízza meg. 
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. 

 
Határidő:   2014. április 1., illetve értelemszerűen 
Felelős:     jegyző 

 
(Előterjesztés a Városi Bölcsőde magasabb vezetői kinevezésére.)  
 

49/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2013. 
(VI.27.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázatot a Városi Bölcsőde 
magasabb vezetői állásának betöltésére eredménytelennek nyilvánítja. 
 
2013. december 01-től a magasabb vezetői pályázat lezárásáig - az intézmény 
szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítési rend 
szerint – változatlanul az általános intézményvezető-helyettes látja el a 
magasabb vezetői feladatokat, a 94/2013. (VI.27.) képviselő-testületi 
határozatban foglaltak szerint. 
 
Határidő: a pályázati eljárás lezárulásáig folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a szociális alapellátások 2014. évi térítési díjairól.) 
 

50/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy 
a következő testületi ülésre előterjesztés készül a szociális alapszolgáltatások 
Nagyhegyes, Hajdúszovát, és Hajdúszoboszló településeken számított 
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intézményi térítési díjakat, csökkentett intézményi térítési díjakat tartalmazó 
egységesített rendelettervezetre, melyet a hivatal előkészít és tárgyalásra 
benyújt a gesztor önkormányzat számára. 

 
Határidő: következő testületi ülés időpontja 
Felelős:   jegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

20/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében és a 92. 
§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 
egyetértésével, a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008. (IX.18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/a. számú 
melléklete, valamint ugyanezen rendelet 2/b. számú melléklete helyébe jelen 
rendelet 1/b. számú melléklete lép. 
 

2. § 
 
E rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba. 
 
(A mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
(Előterjesztés településrendezési tervek K-7 jelű módosításához szükséges 
önkormányzati döntésekről.) 
 

51/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a K-7 jelű 
településrendezési tervek módosítása során az előzetes tájékoztatási szakasz 
partnerségi egyeztetésről szóló főépítészi tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
52/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a K-7 jelű 
településrendezési tervek módosítása során a gépjármű várakozóhelyek 
szabályozását nem kívánja a HÉSZ-ben szabályozni, az erről szóló külön 
rendeletét a teljes körű felülvizsgálatig fenntartja. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
53/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel a 
beérkezett írásos nyilatkozatokra is – nem tartja indokoltnak az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról hozott 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 
alapján környezeti hatásvizsgálat készítést a K-7 jelű TRT módosításhoz. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
(Előterjesztés a 2014. évi útszőnyegezésről.) 
 

54/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 
városi költségvetésben útszőnyegezésre rendelkezésre álló keret terhére az 
alábbi munkálatok elvégzését támogatja: 
 
Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, tervezés 13,9 Mft 
Major utca                                     40    Mft 
Egressy Béni utca                         13    Mft 
Hermann Ottó utca                             16    Mft 
Beke utca        5    Mft 
Bihari  utca      30    Mft 
Hajdú  utca      35    Mft 
Csokonai utca      15    Mft 
Mikszáth Kálmán utca          3      Mft 
Vásártér sor (Csontos utcától végig)  12    Mft 
Dériné utca      14    Mft 
Veress Pálné       5     Mft 
Turi utca      12    Mft 
Bajcsy Zsilinszky utca (Libagát-Kör utcák között)  6    Mft 
 Összesen:              219,9 Mft 
 
Az alábbi utcák esetében támogatja a tervezési megbízást a 2014. évi városi 
költségvetési tartalék keret terhére: 
        
Hathy János utca       
Haladás utca        
Kadosa Pál utca       
Kör utca            
Malom sor (Böszörményi – Csaba utcák között)   
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Keleti utca (Árpád és Rákóczi utcák között)   
Bor János utca           
Galgócz sor        
Hőgyes (Luther és Árpád utcák között)              
Bem utca  
Bordángát utca (Hamvas és Nádudvari utcák között) 
Fertő utca 1. sz. zug 
Szilfákalja 7-31. sz. mögötti szervízút  
Bányász utca 6-26. sz. mögötti szervízút        
          
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős:   jegyző  
 

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

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete 

a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról 
szóló 10/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdésének i) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. 
(IV.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 
egyetértésével, a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
(1) A rendelet 4.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:  
(10) Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díj azoknak a hajdúszoboszlói 
lakóhelyű diákoknak adományozható, akik a város általános vagy 
középfokú iskoláinak tanulói a díj adományozásának évében, és 
példás magatartás valamint szorgalom mellett kimagasló tanulmányi 
vagy sport eredményeket értek el, vagy példamutató közösségi 
tevékenységet végeztek.  
 
(2) A rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
(1) Az elismerő cím, a „Hajdúszoboszló Városért” kitüntetés, és a 4.§ 
(1)-(8) bekezdésekben meghatározott díjak adományozására indokolt 
javaslatot a polgármesternek címezve bárki tehet.  
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A Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díjra saját tanulóikból a 
hajdúszoboszlói általános és középfokú iskolák tantestületei 
javasolhatnak legfeljebb  
két diákot iskolánként. 
A javaslatok benyújtásának határideje tárgyév június 10-e. 
 
(3) A rendelet 5.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
(6) A „Hajdúszoboszló Városért” kitüntetésből és a 4.§ (1)-(8) 
bekezdésekben meghatározott díjakból évenként összesen legfeljebb 
9 adományozható. A Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díjból évente 
összesen 14 adományozható.  
 
(4) A rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
(3) A kitüntetések és a díjak, valamint a 4.§ (1)-(8) bekezdésekben 
foglalt díjakat kísérő jelvények leírását és a pénzjutalom mértékét e 
rendelet melléklete tartalmazza.  
 
(5) A rendelet mellékletének az önkormányzati díjakat szabályozó 
szövegrésze a következő rendelkezésre módosul:  
Az önkormányzati díjakat „Hajdúszoboszló Város … Díja, évszám, 
díjazott neve, dátum” feliratot tartalmazó, a város címerével ellátott, a 
polgármester és a jegyző által aláírt oklevéllel adományozzák. A 4.§ 
(1)-(8) bekezdésekben foglalt díjakkal bruttó 50 000 Ft, a 
Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díjjal nettó 10 000 Ft pénzjutalom és 
egy bronzplakett jár. 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet 2014. március 21-én lép hatályba. 

 
(Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről.) 
 

55/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
forgatható térfigyelő kamerák (6 db) kihelyezését a város 2014-es 
költségvetésében ezen feladatra biztosított keret terhére az alábbi helyszínekre: 
 
- Mátyás király sétány – Fürdő u. kereszteződés, 
- Hőforrás u. – Debreceni út – Jókai sor kereszteződés 
- Szent István parkban a TDM tábla mellett 
- Szilfákalja 1-3. szám alatti tüdőszűrő épületre 2 db (JEC belső udvar, Hősök 
tere – Bethlen u. – Luther u. kereszteződés) 
- Halasi Fekete Péter tér 
 
Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: jegyző  
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(Előterjesztés a környezetvédelmi program 2014. évi intézkedési tervére.) 
 

56/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 2014. évi 
intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 
 

2014. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Csapadékvíz elvezetés, belvízépítés ÉAOP pályázat 
130.000.000,-Ft  - (279.166.000,-Ft a  teljes beruházási költség) 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
2. (H)ősök terein – város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón 
618.241,-Ft – (1.232.561.000,-Ft a  teljes beruházási költség) 
Felelőse: Jegyző 
 
3. Épületenergetikai pályázat 
13.404.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Jegyző 
 
4. Önk-i belterületi utak fejlesztése  
     Hőforrás utca (ÉAOP-3.1.2/A-11) 
235.182.000,-Ft  ez a teljes beruházási költség 
Eötvös u. és Ipartelep u. útépítés 
60.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Útszőnyegezések 
219.987.000,-Ft /sajátforrás/ 
Közterületek felújítása 
40.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Bethlen utca járdafelújítás Művelődési Központ előtt 
4.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
5. Fásítás 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
6. Utcabútor beszerzés 
10.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
7. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés 
30.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
8. Köztisztasági feladatok ellátása 
Köztisztaság, síktalanítás 
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56.257.000,-Ft /sajátforrás/ 
A nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetése 
143.813.000,-Ft /sajátforrás/ 
A szemétszállítás többletköltsége 
21.105.000,-Ft /sajátforrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
17.310.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése 
7.620.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladék lerakási illeték 
3.810.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.905.000,-Ft /sajátforrás/ 
Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 
16.535.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
9.  Zöldterületek fenntartása 
55.880.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
10.  Allergén növények kaszálása 
2.987.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
11.  Önkormányzati ingatlanok kaszálása 
1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
12.  Fakivágás 
2.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
13.  Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  
8.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
14.  Illegális hulladéklerakók felszámolása 
1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat forráshiány miatt 
pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a jegyzőt a pályázati 
lehetőségek figyelésére. 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2014. évi 
közbeszerzési tervéről.) 
 

57/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét a mellékelt terv és a 
kiegészítés szerint elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2014. december 31. 
Felelős:  polgármester 
 
(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 
(Előterjesztés a kondi park létesítésének helyszínéről.) 
 

58/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a városi stadion fejlesztése érdekében a kondi park telepítési helyszíneként a 
Sport utcai sportpálya területén a telekhatárhoz közel álló kiszolgáló WC 
építmény és a sportpálya hátsó bejárója közötti területet jelöli ki a meglévő 
kerítés mentén (előterjesztés 1. sz. melléklete), figyelembe véve, hogy a 
jelenleg hatályos szabályozási terv szerinti területrendezés esetén a 
későbbiekben történő eszköz áthelyezéseket is biztosítani kell. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 
K.m.f. 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2014. április 1. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 

 


