
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 2122-1/2015. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testületi napirendjének meghatározása.) 
 

12/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND: 
 

1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2014. évi 
működéséről szóló beszámolóhoz. 
Előadó: főmérnök 

 
2. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 

módosítására. 
Előadó: jegyző 

 
3. Javaslat Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetésének megállapítására. 

Előadó: polgármester 
 
4. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervéről. 

Előadó: vezérigazgató 
 
5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti 

tervéről. 
Előadó: ügyvezető 

 
6. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2015. évi üzleti tervéről. 

Előadó: vezérigazgató 
 
7. Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet 

újraalkotására. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 

 
8. Előterjesztés a helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet alkotására, 

módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
9. Előterjesztés Püspökladány–Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti 

pályaszakasz felújításáról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
10. Előterjesztés Vörös Aventurin Bt. kérelméről. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
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11. Előterjesztés napelemes rendszerek kialakítása pályázatról. 

Előadó: jegyző 
 
12. Előterjesztés a polgármester illetményéről és szabadságolási ütemtervéről. 

Előadó: polgármester 
 
13. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2014. évi tevékenységéről. 

Előadó: jegyző 
 
14. Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2014-es turisztikai adatairól. 

Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
15. Előterjesztés az egészségügyi dolgozóknak, az egészségügyi 

struktúraváltáshoz kapcsolódó, képzést és foglalkoztatást támogató pályázati 
lehetőségekről.  
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 

16. Tájékoztató fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 

1. Előterjesztés önkormányzati segély ügyben benyújtott fellebbezés 
elbírálására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
2. Előterjesztés köztemetés visszafizetés ügyében benyújtott fellebbezés 

elbírálására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
(Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2014. évi 
működéséről szóló beszámolóhoz.) 

 
13/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, 
hogy  

-  a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság a 2013. 
december 30-án létrejött Közszolgáltatási Szerződésben vállalt 
kötelezettségének 2014. évben eleget tett, s 

- a Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján a 
bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos 
mértékű nyereség összege 2014. évben 8.026.000,-Ft volt.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
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(Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
módosítására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. 

(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) 
bekezdésében és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári 
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi 
CCXXXVIII. törvény 92. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott 
feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályáról 
szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet17. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Szociális, Ügyrendi 
Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) kiegészül a 
következő 21/A. §-szal: 
 

„21/A. § 
 
(1) Legalább 2000 választópolgár kezdeményezésére a képviselő-testület 
helyi népszavazást rendelhet el. 
 
(2) Legalább 4000 választópolgár kezdeményezésére a képviselő-testület 
helyi népszavazást rendel el. 
 

2. § 
 
(1) Az SZMSZ 22. § (1) bekezdésének a) pontjában a „Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottság” elnevezés „Gazdasági Bizottság” elnevezésre változik, egyúttal az 
SZMSZ-ben található minden „Pénzügyi, Gazdasági Bizottság” elnevezés 
„Gazdasági Bizottság” elnevezésre változik. 
 
(2) Az SZMSZ 22. § (1) bekezdésének e) pontjában a „Igazgatási, Szociális 
Ügyrendi Bizottság” elnevezés „Igazgatási, Egészségügyi, Szociális, 
Bizottság” elnevezésre változik, egyúttal az SZMSZ-ben található minden 
„Igazgatási, Szociális Ügyrendi Bizottság” elnevezés - a bevezető 
rendelkezések kivételével - „Igazgatási, Egészségügyi, Szociális, Bizottság” 
elnevezésre változik. 
 
(3) Az SZMSZ 22. §-a kiegészül a következő (1a) bekezdéssel: 
 
„(1a) A Mötv. 57. § (2) bekezdésében előírt pénzügyi bizottságnak a 
Gazdasági Bizottság felel meg.” 
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(4) Az SZMSZ 22. § (3) bekezdésének első mondata a következőre változik: 
 
„(3) A polgármester illetményének emelésére, jutalmazására a gazdasági 
bizottság tehet javaslatot.” 
 
(5) Az SZMSZ 26. § (1) bekezdése a következőre változik: 
 
„(1) Az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatát a gazdasági bizottság 
tartja nyilván és ellenőrzi.” 
 
(6) Az SZMSZ 4. számú mellékletében a II. fejezet, „ügyrendi, igazgatási, jogi 
feladatok’” alcím 5. pontja a következőre változik: 
 
„5. Ellátja a képviselőtestület titkos szavazásainak lebonyolításával 
kapcsolatos teendőket.” 
 
(7) Az SZMSZ a 4. számú melléklet II. fejezetében a Gazdasági Bizottság 
feladatai kiegészül a következő, 24. ponttal: 
 
„24. Javaslatot tesz a polgármester illetményének emelésére, jutalmazására. 
Ellátja a képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos teendőket. Kivizsgálja 
a képviselői összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést, 
előterjesztést tesz a képviselő-testületnek. Vizsgálat után megállapítja az 
önkormányzati képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési 
kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezményeket.” 
 

3. § 
 
Az SZMSZ 6. számú mellékletében, a II. fejezet 10. pontjának ötödik alpontja 
helyébe a következő lép: 
 
„lapkiadás” 
 

4. § 
 
(1) Az SZMSZ 34. § (1) bekezdése hatályát veszti. 
 
(2) Hatályát veszti a helyi népszavazásról, népi kezdeményezésről szóló 
14/1995. (IX.7.) önkormányzati rendelet. 
 
(3)E rendelet a mai napon, 2015. február 19-én, a következő napirend 
tárgyalásának megkezdésekor lép hatályba. 

 
(Javaslat Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetésének megállapítására.) 
 

(A rendelet mellékleteivel együtt a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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(Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti tervéről.) 
 

14/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 
2015. évi üzleti és beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató 
 

(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti 
tervéről.) 
 

15/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Zrt. 2015. évi üzleti és beruházási 
tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   ügyvezető igazgató   
 

(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. 2015. évi üzleti tervéről.) 
 

16/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
tulajdonosi jogok gyakorlója a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2015. évi 
üzleti- és beruházási tervét elfogadja. 
2015. április hónapban a Zrt. tanulmányt készít a testület részére, a 
cégnél képződő eredménytartalék hatékony felhasználásának 
lehetőségéről. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   vezérigazgató 
 

(Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet 
újraalkotására.) 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
(Előterjesztés a helyi szociális és gyermekvédelmi rendelet alkotására, 
módosítására.) 
 

(A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
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(Előterjesztés Püspökladány–Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti 
pályaszakasz felújításáról.) 
 

17/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy a Püspökladány – Debrecen vasútvonal 
korszerűsítése során a 1324 tervszámú Szováti úti vasúti felüljáró 
felújítását követően  
 

- a 4804 j. út jobb és bal oldalán vezetett gyalog és kerékpárúti burkolatok, 
padkák nyári és téli üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata feladata legyen, 

- A Rendezési Terven a városi út projekttel érintett szakasza: a 6848/1 hrsz-

ú telephely és a 48302 j. út (Déli sor) közötti útszakasz nyári és téli 

üzemeltetése, karbantartása, valamint felújítása Hajdúszoboszló Város 

Önkormányzata feladata legyen. 

-  A műtárgyon (felüljáró) a gyalog és kerékpárútnak a kiselemes 

talajtámfalon és a híd műtárgyon vezetett szigetelését védő réteg feletti 

útpálya szerkezeti rétegek (útburkolat) nyári és téli üzemeltetése, 

karbantartása és felújítása, beleértve az esetlegesen felmerülő burkolati 

jelekkel kapcsolatos feladatokat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

lássa el. 

- A műtárgyon (felüljáró) a szelvényezés szerinti bal oldali szélső a hídkorlát 

üzemeltetési és karbantartási feladatainak elvégzése Hajdúszoboszló 

Város Önkormányzata feladata.  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a fenti útszakaszokat kizárólag 
különálló ingatlanként való kialakítást követően tulajdonjog átruházással 
együtt kívánja kezelésbe átvenni. 
Az engedélyezési tervben szereplő további útszakaszok kezelésbe történő 
átvételéhez Hajdúszoboszló Város Önkormányzata nem járul hozzá. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata ezúton nyilatkozza, hogy a 1324 
számú tervben foglalt vízi létesítmények jelen állapotukban a tervben 
feltüntetett vízmennyiségek befogadására nem alkalmasak. A tervekben 
megjelölt mennyiségű felszíni víz elvezetésére a csatornarendszer 
alkalmassá tételét követően kerülhet sor.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Vörös Aventurin Bt. kérelméről.) 
 

18/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőről 
és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 
145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 20.§(1) bekezdésében foglaltakra való 
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tekintettel nem járul hozzá a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 6821/3 hrsz-ú Soproni temető Kis Pál utca végében 
található 15 x 30 m (450m2) nagyságú terület gépkocsi parkolása céljából 
történő haszonkölcsönbe adásához a Vörös Aventurin Bt. részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés napelemes rendszerek kialakítása pályázatról.) 

 
19/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújtott be a 118/2014.(VII.03.) számú testületi határozat alapján a 
„Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” c. pályázati konstrukcióra.  

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 4200 
Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3., 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. 

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 2307/9, 5793/34 
3. Projekt megnevezése: Napelemes rendszerek kialakítása 

Hajdúszoboszlón 
4. Pályázati konstrukció száma: KEOP-2014-4.10.0/N 

5-6. Teljes beruházási, elszámolható összköltség: 49.899.824 Ft 
7. Önerő 11 132 381Ft  
8. Támogatás: 38 767 443Ft 

A Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatóság döntése 
alapján a pályázathoz szükséges önerőt és az egyéb kiadásokra további 2 
millió forintot az önkormányzat a költségvetésben elkülöníti. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a polgármester illetményéről és szabadságolási ütemtervéről.) 

 
20/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Sóvágó 
László polgármester havi illetményét Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (4) 
bekezdésének d) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 224.§ (1)-(3) bekezdései szerint523 515 Ft-ban, 
havi költségtérítését 78 527 Ft-ban elfogadja.  
A képviselő-testület a polgármester szabadságának ütemezését a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C.§ (2) 
bekezdése alapján jóváhagyja. 
 
Határidő: – 
Felelős: – 
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(Beszámoló a polgármesteri hivatal 2014. évi tevékenységéről.) 
 

21/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző 
beszámolóját a polgármesteri hivatal tavalyi tevékenységéről, 
eredményeiről elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Tájékoztató Hajdúszoboszló város 2014-es turisztikai adatairól.) 

 
22/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló város 2014-es turisztikai adatairól szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Előterjesztés az egészségügyi dolgozóknak, az egészségügyi 
struktúraváltáshoz kapcsolódó, képzést és foglalkoztatást támogató pályázati 
lehetőségekről.) 
 

23/2015. (II. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a TÁMOP-6.2.4/B/14/2 kódszámú „Struktúraváltáshoz kapcsolódó 
képzést és foglalkoztatást támogató fejlesztés” című könnyített pályázati 
felhívásra az Önkormányzat/Járóbeteg-Ellátó Centrum pályázatot nyújtson 
be.  
 
Határidő: azonnal, de legkésőbb a pályázatban meghatározott időpontig  
Felelős: jegyző  

 
(Tájékoztató fontosabb eseményekről.) 
 

24/2015. (II. 19.) 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 
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A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2015. február 20. 
 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


