
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 21925-1/2015. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének elfogadása.) 
 

208/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat: 
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. 
Előadó: jegyző 

 
2. Előterjesztés vezérigazgatói tisztségek betöltésére vonatkozó pályázati 
kiírások elfogadására. 
Előadó: polgármester 
 
3. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára. 
Előadó: jegyző 
 
4. Javaslat Hajdúszoboszló 2016. évi költségvetésének megállapítására. 
Előadó: polgármester 
 
5. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
6. Előterjesztés Hajdúszoboszló gyógyhelyének fejlesztésére. 
Előadó: polgármester 
 
7. Előterjesztés a városi köztemetőben található családi sírbolt védetté 
nyilvánítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés Tigáz Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról. 
Előadó: polgármester 
 
11. Javaslat rendelet alkotásra a lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítésről. 
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Előadó: jegyző 
 

12. Javaslat iskola-fogorvosok ellátási területének módosításáról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
módosítására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
14. Javaslat helyi adózással kapcsolatos rendeletek megalkotására. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
15. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati 
rendelet módosítására. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
16. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
17. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodásának jóváhagyásáról. 
Előadó: jegyző 
 
18. Előterjesztés a gazdátlan galambokkal szemben szükséges 
intézkedésekről. 
Előadó: jegyző 
 
19. Előterjesztés a képviselő-testület 2016. évi munkatervének 
meghatározására. 
Előadó: polgármester 
 
20. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
21. Válasz interpellációra önkormányzati tulajdonú ingatlanon történt 
beavatkozással kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
22. Válasz a szabadtéri színpad statikai felülvizsgálatával kapcsolatos 
kérdésre. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés települési rendszeres gyógyszertámogatás ügyében 
benyújtott fellebbezés elbírálására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
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(Előterjesztés 2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról.) 
 

209/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeire 
vonatkozó 2016. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja.  
(1. sz. melléklet: 2016. évi belső ellenőrzési terv)  
A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a Gazdasági 
Bizottság végzi. 
 
Felelős: Polgármester 
Közreműködő: Jegyző, Belső ellenőrzési vezető 
Határidő: 2016. december 31. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2016. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
(2. sz. melléklet: 2016. évi belső ellenőrzési terv)  
A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a Gazdasági 
Bizottság végzi. 
 
Felelős: polgármester 
Közreműködő: jegyző, belső ellenőrzési vezető 
Határidő: 2016. december 31. 

 
(Előterjesztés vezérigazgatói tisztségek betöltésére vonatkozó pályázati 
kiírások elfogadására.) 
 

210/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság és a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és 
Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság határozott idő 
lejárta miatt megüresedő vezérigazgatói álláshelyeire nyilvános pályázatot 
ír ki az előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívások szerint.  
Felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívásoknak a város 
közigazgatási honlapján és a Hajdúszoboszló városi lapban, továbbá egy 
rövidített pályázati felhívásnak a Hajdú-Bihari Naplóban történő 
megjelentetésével kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő:   
– a pályázat kiírására: 2016. január 15. 
– a pályázatok elbírálására: 2016. március 31. 
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(Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára.) 
 

211/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatát jóváhagyja, annak intézkedési 
tervében megjelölt célok végrehajtásával egyetért.  
  
Határidő: 2018. december 31., felülvizsgálatra 2017. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Javaslat Hajdúszoboszló 2016. évi költségvetésének megállapítására.) 
 

(A költségvetési rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 
 
(Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
32/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva – az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottsága 
egyetértésével – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

A 2015. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése 
az alábbira változik: 
 
„A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés főösszegét 6.853.426 E Ft-
ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.072.468 E Ft működési célú bevétellel, 
    4.835.881 E Ft működési célú kiadással és 
       236.587 E Ft működési egyenleggel, valamint 
 
        930.958 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
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    2.017.545 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
            - 1.086.587 E Ft felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 
 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 
1-től a 2015. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló gyógyhelyének fejlesztésére.) 
 

212/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért - a 
jelenlegi helyén - új szabadtéri színpad építésével, a két parkrész 
összevonásával és a park felújításával, a város alapításáról emlékező 
oszlop áthelyezésével, ivókút, kávézó, zenepavilon létesítésével, parkolók 
átépítésével, bővítésével, az ajándék-árusító pavilonok Jókai sorra történő 
telepítésével.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázatok előkészítésénél az elhatározott 
döntéseket vegye figyelembe. A projektek előkészítésére a költségvetési 
tartalékból bruttó 4.000.000 Ft összeget biztosít. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a városi köztemetőben található családi sírbolt védetté 
nyilvánítására.) 
 

213/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
köztemetőről és temetkezési rendjéről 14/2000. (X.19.) rendelete 8. § (3) 
bekezdése szerint a Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság véleménye 
alapján a köztemető XIII. parcellájának 18. sorában, a 21-22. helyen lévő 
Gáti Sándor síremlékét védett sírhellyé nyilvánítja. 
 
Határidő: 2015. december 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, VgNZrt vezérigazgató 

 
(Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.) 
 

214/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általános iskolai körzetek véleményezésével kapcsolatosan nem kíván 
állást foglalni.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
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(Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyására.) 
 

215/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1. számú 
mellékletben kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
 
Határidő: 2015. december 17., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, intézményvezető 

 
(Előterjesztés Tigáz Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok megvásárlásáról.) 
 

216/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
ahhoz, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a Debreceni útfélen 
található 3339 hrsz-ú ingatlan, valamint a Hőforrás utcán található 3926 
hrsz-ú sportpálya megvásárlására már benyújtott vételi ajánlat, a két 
ingatlanra összesen nettó 45 millió Ft+Áfa összegre módosuljon. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vételi szándékát ismét jelzi és az 
ingatlanok vásárlásával kapcsolatos feladatok lebonyolításával megbízza 
a VgNZrt-t.  

 
Határidő: 2016. január 31.  
Felelős:  - VgNZrt vezérigazgatója,  

- jegyző 
 
(Javaslat rendelet alkotásra a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről.) 
 

(A 33/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.)  

 
(Javaslat iskola-fogorvosok ellátási területének módosításáról.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
34/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete  

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 
19/2010.( XII. 16.) rendeletének módosítására 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikk (2) bekezdésének a.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében eljárva, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. 
évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
13. § (1) bekezdésének 4) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az 
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. § (2) bekezdése 
alapján, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló 
19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
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Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, 
Szociális Bizottsága egyetértésével az egészségügyi alapellátás 
körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2010. (XII.16.) önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 
19/2010. (XII.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § szövege 
az alábbira módosul: 
 
„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megállapítja, hogy a város 
közigazgatási területén az alábbi 1-7. számú mellékletek szerinti utca/ 
intézmény felosztásban 
1. 4 házi gyermekorvosi /1. számú melléklet/, 
2. 9 felnőtt háziorvosi  /2. számú melléklet/, 
3. 3 felnőtt fogorvosi  / 3. számú melléklet/, 
4. 2 iskola orvosi, 4 részmunkaidős iskolaorvosi /4. számú melléklet/, 
5. 2 iskola fogorvosi és 1 gyermek-fogorvosi /5. számú melléklet/, 
6. 3 iskola védőnői  /6. számú melléklet/, 
7. és 8 területi védőnői körzetben  /7. számú melléklet/, 
történik az egészségügyi  alapellátás.” 

 
2. § 

 
(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 
melléklete lép. 
(2) Az R. az 1. számú mellékletet követően kiegészül jelen rendelet 
(2)-(7) számú mellékleteivel, melyek a R. (2)-(7) számú mellékleteivé 
válnak. 

3. § 
 

Záró rendelkezések 
 

Jelen rendelet 2016. január 01. napjával lép hatályba. 
 
(Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítására.) 
 

217/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítását az 
előterjesztésben foglaltak alapján. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
                 jegyző 
                 VgNZrt vezérigazgatója 
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(Javaslat helyi adózással kapcsolatos rendeletek megalkotására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
 Képviselő-testületének 

35/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati adóügyekre érvényes adóeljárási szabályokról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (24) bekezdésében, 
valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, 
Szociális Bizottságának véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 

1. § 
 
(1) A helyi adókkal, a gépjárműadóval, a talajterhelési díjjal, valamint 
a termőföld bérbeadásából származó jövedelemadóval kapcsolatos 
adókötelezettségek teljesítését az önkormányzati adóhatóság 
(továbbiakban: adóhatóság) felé az önkormányzat honlapján közzétett 
nyomtatványokon kell teljesíteni. 
 
(2) Az adóhatósághoz teljesítendő adókötelezettség az 
önkormányzat által közzétett módon, elektronikus úton is teljesíthető. 
 
(3) Amennyiben az adózó helyett annak képviselője nyújtja be 
elektronikusan a teljesítendő adókötelezettséget, úgy legkésőbb az első 
elektronikus ügyintézés időpontját megelőző munkanapon írásban köteles 
bejelenteni képviseleti jogosultságát az adóhatósághoz, illetve azt, hogy a 
képviseleti jogosultság tartalma mely adókötelezettségekre terjed ki. 
 

2. § 
 
(1) Az adóhatóság az adókötelezettségek teljesítéséhez 
nyomtatványt, elektronikus űrlapot rendszeresít. 
 
(2) A rendszeresített nyomtatványon történő teljesítéssel azonos 
értékű, ha az iratot az adózó az önkormányzat honlapján közzétett 
informatikai alkalmazás segítségével tölti ki és állítja elő, és a kinyomtatott 
iratot aláírva az adóhatósághoz benyújtja, illetőleg elektronikus úton 
(ügyfélkapun keresztül a központi elektronikus szolgáltató rendszer útján) 
küldi meg az adóhatósághoz. 
 

3. § 
 
Jelen rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 
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36/2015. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 
az adóigazgatási feladatokat ellátó személyek anyagi érdekeltségi 

rendszeréről 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában, valamint Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottságának egyetértésével – az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

Az érdekeltségi rendszer célja 
 

1. § 
 

Az anyagi érdekeltségi rendszer célja az önkormányzat ügykörébe tartozó 
adók hatékony beszedésének elősegítése, az elérhető adóbevételek 
növelése, az adóhátralékok növekedésének lehetőség szerinti elkerülése, 
az adóellenőrzési feladatok ösztönzése, különös tekintettel az 
adókötelezettségüknek önként eleget nem tevők körében az adóforrások 
szélesebb körű feltárására, az adók lehetőség szerinti leggyorsabb 
eljárásban történő előírására és beszedésére. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalban 
adóigazgatási feladatokat végző, e feladatok ellátásában, ellenőrzésében, 
szervezésében, irányításában személyesen közreműködő személyekre, 
így különösen az önkormányzati adóhatóság vezetőjére és helyettesére, a 
pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egység vezetőjére és helyettesére, 
valamint az adófeladatokat közvetlenül ellátó szervezeti egység minden 
dolgozójára. 
 

Az érdekeltségi alap forrásai 
 

3. § 
 
(1) Az érdekeltségi alap képzése az alábbi forrásokból történik: 
 
a./ Az önkormányzat ügykörébe tartozó adókban ellenőrzés során 
jogerősen megállapított és beszedett adóhiány 50 %-a, 
b./ A beszedett bírság és késedelmi pótlék 50 %-a, 
c./ Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett és az adóügyi dolgozók 
eredményes tevékenysége révén beszedett adótartozás 10 %-a. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerint képzett érdekeltségi alap éves szinten 
nem haladhatja meg az e rendelet hatálya alá tartozó személyeket a 4. § 
(3) bekezdés alapján megillető érdekeltségi jutalék - adót és járulékot is 
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magában foglaló – összegét, kivéve, ha az 5. § (5) bekezdésben foglaltak 
alapján informatikai fejlesztés történik. 
 

Az érdekeltségi jutalék kifizetésének feltételei és mértéke 
 

4. § 
 
(1) Az érdekeltségi alapból akkor lehet kifizetést teljesíteni, ha az évi 
– előleg esetén félévi - adóbevétel eléri az önkormányzat ügykörébe 
tartozó adók folyó évi (félévi) helyesbített előírás korrigált összegének 
megfelelő (tőke)fizetési kötelezettség 95 %-át. 
 
(2) A folyó évi (félévi) helyesbített előírás korrigált összegének 
megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a nem jogerős vagy nem 
esedékes előírásokat, a visszatérítés címén előírt, valamint a bíróság által 
felfüggesztett, illetve a csőd- és felszámolási eljárások keretében 
tartozásként nyilvántartott összegeket. 
 
(3) A jelen rendelet hatálya alá tartozó személyeket legfeljebb 3 havi 
érdekeltségi jutalék illeti meg, melyet a jogosultaknak a teljesítési időszak 
utolsó havi besorolási alapbérének alapulvételével kell elszámolni. 
 
(4) Az érdekeltségi jutalékot két részletben, július 31-ig (előleg), 
illetve az adóévet követő év január 31. napjáig kell kifizetni, feltéve, hogy a 
fedezetéül szolgáló érdekeltségi alap rendelkezésre áll. Előlegként 
legfeljebb a kifizetéskor érvényes alapbér másfélszerese kerülhet 
kifizetésre. 
 
(5) Amennyiben az érdekeltségi jutalék kifizetésére jogosult személy 
a rá vonatkozó jogszabály alapján őt megillető rendes szabadságon túl 
további tizenöt napot meghaladóan munkából távol volt, részére csak a 
jutalék időarányos része fizethető ki. 
 
(6) Az érdekeltségi jutalék az év közben nyugdíjba vonulót is 
megilleti, mértékéről a jegyző jogosult dönteni figyelembe véve a (3) 
bekezdésben meghatározott korlátot is. 
 
(7) A munkaviszony egyéb módon történő megszüntetése esetén 
nem lehet érdekeltségi alapból az érintett személy részére jutalékot fizetni. 
 
(8) Az érdekeltségi jutalék fegyelmi eljárás alatt, illetőleg érvényes 
fegyelmi büntetés hatálya alatt álló személy részére nem fizethető ki. 

 
Az érdekeltségi alap kezelése 

 
5. § 

 
(1) Az érdekeltségi alapot elkülönítetten kell nyilvántartani. 
 
(2) A felhasználható összegeket a zárási összesítő, illetve az 
analitikus nyilvántartások összesített adatai tartalmazzák. 
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(3) Az érdekeltségi alapnak fedeznie kell a jutalékként kifizetett 
összeg adó- és járulékterheit is. 
 
(4) Az érdekeltségi alapból a jutalék (jutalék-előleg) kifizetését 
megalapozott javaslat esetén a jegyző, a jegyző és az aljegyző esetén a 
polgármester engedélyezi. 
 
(5) Érdekeltségi alapból ezirányú Képviselő-testületi döntés esetén 
az adóügyi feladatok hatékonyabb ellátását eredményező tárgyi 
(különösen informatikai) fejlesztések is megvalósíthatók. 
 

Záró rendelkezések 
 

6. § 
 
(1) Jelen rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az 
adóügyi köztisztviselői anyagi érdekeltségi rendszerről szóló 1/1999. 
(I.28.) számú önkormányzati rendelet. 

 
(Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) önkormányzati rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

37/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 
8. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (V.09.) számú önkormányzati 
rendeletének (továbbiakban: Ör.) módosítása tárgyában - Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, 
Szociális Bizottságának véleményének kikérésével – a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
Az Ör. 2. § (1) bekezdésének c) pontja, a 2. § (1) bekezdésének e) pontja 
és a 2. § (2) bekezdésének d) pontja hatályát veszti. 
 

2. § 
 
(1) Az Ör. 2. § (1) bekezdésének d) pontjának szövege a következőre 
változik: 
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„d) játszóteret, parkot, ligetet, vagy egyéb zöldterületet rendeltetésétől 
eltérő módon vagy célra használ,” 
 
(2) Az Ör. 6. § d) pontjának szövege a következőre változik: 
 
„d) ebet nem az erre táblával kijelölt helyen futtat.” 
 

Záró rendelkezések 
 

3. § 
 

E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba. 
 
(Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről.) 
 

218/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
egy db fix térfigyelő kamera kihelyezését - a város 2015-ös 
költségvetésében ezen feladatra biztosított keret terhére - a Szilfákalja 18. 
mögötti részen található játszótér mellé. 
 
Határidő:  2015. december 31. 
Felelős:  jegyző  

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

219/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Megállapodásának módosító okiratát és a Társulási Megállapodás 
módosításokkal egységes szövegét a melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a gazdátlan galambokkal szemben szükséges intézkedésekről.) 
 

220/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gazdátlan galambok ellen lehetséges intézkedésekről tett előterjesztést 
tudomásul veszi. 
Felhatalmazza a Jegyzőt a konkrét intézkedések megtételére, 
együttműködve a helyi vállalkozókkal. 
 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés a képviselő-testület 2016. évi munkatervének meghatározására.) 
 

221/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi 
munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2016. évi munkaterve 

 
A testületi ülések napirendi pontjai: 
 
JANUÁR: 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában levő gazdasági 
társaságok 2016. évi üzleti tervének megvitatása: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Előadók: vezérigazgatók, illetve kft. ügyvezető 
 
FEBRUÁR: 
 
1. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2015. évi tevékenységéről 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
2. Az önkormányzat 2016. évi környezetvédelmi intézkedési, valamint 

(köz)beszerzési tervének meghatározása 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő, illetve aljegyző (közbeszerzési referens) 
Megtárgyalja: -  Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság 

- Gazdasági Bizottság 
 
MÁRCIUS: 
 
1-2. A rendőrkapitányság beszámolója, illetve a polgárőrség tájékoztatója 
a város közbiztonságáról, a feladatokról 
Előadó: rendőrkapitány, illetve polgárőr egyesület elnöke 
 
ÁPRILIS: 
 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 
beszámolói 2015. évi tevékenységükről (közgyűléseik előkészítése): 
a) HUNGAROSPA Zrt. 
b) Városgazdálkodási Zrt. 
c) Turisztikai (TDM) Kft. 
Előadó: vezérigazgatók, illetve ügyvezető 
 
2. Jelentés a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
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MÁJUS: 
 
Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 
2015. évi ellátásáról, valamint a járási hivatal tájékoztatója ugyanerről 
Előadók:   - jegyző 

- szociális szolgáltató központ vezetője 
- járási hivatal vezetője 

Megtárgyalja: Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 

JÚNIUS: 
 
1. Beszámoló a debreceni katasztrófavédelmi 
kirendeltség/hajdúszoboszlói őrs 2015. évi munkájáról 
Előadó: kirendeltség igazgató 
 
2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2015. évi 
tevékenységéről 
Előadó: jegyző 
 
3. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2017. évi mértékének előzetes 
megállapítására 
Előadó: aljegyző 
Megtárgyalja: - Turisztikai Bizottság 

- Gazdasági Bizottság 
 

JÚLIUS: 
 
Városi kitüntetések adományozása (zárt ülésen) 
Előadó: polgármester 

 
SZEPTEMBER: 
 
Beszámoló a 2016. évi költségvetés első féléves teljesítéséről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 
OKTÓBER: 
 
1. Beszámoló a városi egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről 
Előadó: JEC igazgató főorvosa 
Megtárgyalja: Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
2. Általános közmeghallgatás 
 
NOVEMBER: 
 
Beszámoló a 2016-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról 
Előadó: irodavezető-helyettes főmérnök 
Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság 

- Gazdasági Bizottság 
 
DECEMBER: 
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1. Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének meghatározása (az állami 
költségvetés elfogadásától függően) 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. A képviselő-testület 2017. évi munkatervének meghatározása 
Előadó: polgármester 

 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:   polgármester és jegyző  

 
(Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.) 
 

222/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Válasz interpellációra önkormányzati tulajdonú ingatlanon történt beavatkozással 
kapcsolatosan.) 
 

223/2015. (XII. 17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
fogadja el Antalné Tardi Irén önkormányzati tulajdonú ingatlanon történt 
beavatkozással kapcsolatos interpellációjára adott választ. A választ 
kivizsgálásával megbízza az önkormányzat városfejlesztési, 
mezőgazdasági bizottságát.  
 
Határidő:  - 
Felelős:  bizottsági elnök  

 
K.m.f. 

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

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2016. január 6. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


