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K I V O N A T 
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. 
április 12-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Javaslat helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az 
ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek 
megállapításáról szóló rendelet és menetrend módosítására) 
 

53/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Hajdú Volán Zrt. által készített, az előterjesztés 
mellékletét képező 1, 1/A és 6 jelű helyi autóbuszjáratokra 
vonatkozó menetrend 2012. május 1-jétől való hatályba lépését. 
Felkéri a Hajdú Volán Zrt-t, hogy a menetrend kihirdetéséről 
gondoskodjon. 
 
Határidő: 2012. május 1. 
Felelős: jegyző 

 
(A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2011. évi beszámolójának és 
2012. évi üzleti tervének elfogadása) 

 
54/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2011. évi beszámolóját és 2012. 
évi üzleti tervét elfogadja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közgyűlésre tulajdonosi képviselőként Kocsis Róbert 
önkormányzati képviselőt jelöli ki.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2013. április 30. 
Felelős: vezérigazgató 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Zrt. 2012. évi üzleti és beruházási 
tervének elfogadására) 
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55/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
mint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi 
jogainak gyakorlója a társaság 2012. évi üzleti- és beruházási 
tervét elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: VG Zrt. vezérigazgatója 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2011. 
évi gazdasági beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 
elfogadására) 

 
56/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi 
tevékenységéről, gazdálkodásáról és szakmai munkájáról szóló 
2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági 
jelentését elfogadja. 
 
Az önkormányzat taggyűlésen történő képviseletével Lőrincz 
László irodavezető-főkönyvelőt bízza meg. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a Víziközmű Szolgáltató Társulás és gazdasági társaság 
létrehozására) 

 
57/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
részt venni szándékozó önkormányzatokkal a víziközmű 
szolgáltatásról szóló 2011. CCIX. törvény végrehajtására a 
résztvevő települési önkormányzatok közigazgatási területén lévő 
víziközművek közös működtetése érdekében az alábbi célból 
társulást alapít: 
- az egészséges ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és -tisztítás 

biztosításával összefüggő közös érdekek összehangolása, 
szakmai felügyelet gyakorlása; 

- együttműködés a közműves ivóvízellátással, közműves 
szennyvízelvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos fejlesztésben 
(különösen: fejlesztési tervek, programok, közös pályázatok 
felkutatásában, készítésében, benyújtásában, 
megvalósításában); 

- lakossági, térségi érdekképviselet; 
- a víziközmű üzemeltetetővel kapcsolatos beszámoltatási 

feladatok végzése. 



 
A képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
önkormányzati társulási megállapodást elfogadja. 
 
Határidő: 2012. április 13. társulás megalapítására, 

társulási megállapodás elfogadására 
2012. április 20. társulási megállapodás 
aláírására 

Felelős: polgármester 
 

(Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2011. évi költségvetésének 
végrehajtásáról) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2012. (IV.12.) számú rendelete 

az önkormányzat 2011. 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: 
- 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 működő és 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) önállóan működő 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 4/2011. (II.24.) számú 2011. évi 
költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza. 
 

3. § 
 
Az önkormányzat a 2011. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. 
sz. melléklet alapján 7.455.421/eFt-ban, kiadási főösszegét 
6.832.804/eFt-ban állapítja meg, melyből: 
 
Működési célú bevételek:                   5.757.401/eFt 
Működési kiadások:    5.195.141/eFt 
Működési egyenleg:                             562.260/eFt 
Felhalmozási célú bevételek:                          1.679.336/eFt 
Felhalmozási célú kiadások:                           1.641.171/eFt 
Felhalmozási egyenleg:                   38.165/eFt 
 

4. § 
 
Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan 
működő intézményei bevételeit és kiadásait a 1/a., 1/b., 8/a. és 8/b. sz. 
mellékletei részletezik. 

5. § 
 
A fejlesztési kiadások teljesítése a 8., 8/a., 8/b., 9., 12., 13., 14. sz. 
mellékletek szerinti részletezésben, 1.391.017/eFt-ban kerül 
elfogadásra. 

6. § 
 
Az önkormányzati hivatal kiadásait a 8., 9., 10., 11. sz. mellékletek 
tartalmazzák. 



7. § 
 
A tartalékok felhasználása az 12. sz. mellékletben foglaltak alapján 
történt. 

8. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 860 
főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 15. sz. 
melléklet mutat be. 
 
(2) A képviselő-testület a 2005-2011. években létszámleépítés miatt 
megszüntetett álláshelyeket 2011. évben nem állította vissza. 
 

9. § 
 
A Cigány, Ruszin és Német Kisebbségi Önkormányzatok 2011. évi 
költségvetésének végrehajtását a 16., 17., 18. 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 2011. évi 
mérlegadatai. 

13. § 
 
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2011. évi felülvizsgált 
pénzmaradványát a 22. sz. melléklet részletezésének megfelelően 
458.252/eFt-ban fogadja el, melyből a személyi juttatás 39.681/eFt, 
járulékok 10.875/eFt, áthúzódó kötelezettségek 162.151/eFt, 
szakképzési és egyéb feladatokra elkülönített 13.546/eFt, 
felhalmozásra 160.207/eFt. 
 

14. § 
 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet 
elfogadását követően azonnal, de legkésőbb 2012. június 30-ig fel kell 
használni, illetve a kiemelt előirányzatok között a képviselő-testület 
jóváhagyásával átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan 
formában használható fel, hogy a 2012. 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 23. 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 (24. sz. melléklet), 
valamint a belső kontrollok működéséről szóló jelentés (25. sz. 
melléklet). 

17. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2011. évi 
végrehajtásáról) 

 
58/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az éves jelentést az önkormányzat önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési intézményeinek 2011. évi 
belső ellenőrzéseiről (1. sz. melléklet) 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az éves jelentést a Polgármesteri Hivatal 2011. 
évi belső ellenőrzéseiről (2. sz. melléklet) 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés 100 %-os támogatású TÁMOP-pályázat 
benyújtására) 

 
59/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár saját forrást nem igénylő pályázatot nyújtson be a 
TÁMOP-3.2.13-12/1. a Kulturális intézmények részvétele a 
tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában megnevezésű 
felhívásra.  
 
Határidő: 2012. április 12.  
Felelős: Berényiné Szilaj Ilona, intézményvezető 
 

(Előterjesztés 100 %-os támogatású TÁMOP-pályázat 
benyújtására) 

 
 



60/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár saját forrást nem igénylő pályázatot nyújtson be a 
TÁMOP-3.2.4.A-11/1 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat 
nem formális és informális képzési szerepének erősítése az 
élethosszig tartó tanulás érdekében című felhívásra.  
 
Határidő: 2012. április 12.  
Felelős: Berényiné Szilaj Ilona, intézményvezető   

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló várost érintő országos és helyi 
közúthálózat cseréjéről) 

 
61/2012. (IV. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
országos és helyi közúthálózat cseréjével kapcsolatos 
előterjesztés megtárgyalását következő - májusi - ülésére 
elnapolja. Szükségesnek tartja a téma további előkészítését, 
ennek érdekében az állami közútkezelő szervvel további 
tárgyalások folytatását, ez alapján részletesebb, a 
fedezetbiztosításra is kiterjedő előterjesztés elkészítését. A helyi 
közutakat kezelő Városgazdálkodási Zrt.-t felhatalmazza az 
esetleg haladéktalanul szükségessé váló ideiglenes intézkedések 
jogfenntartással történő megtételére. 
 
Határidő: folyamatos, előterjesztésre: 2012. május 10. 
Felelős: jegyző 

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

62/2012. (IV. 12.) 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, 2012. április 27. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 
 


