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Ikt. sz.: 10837-1/2016. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. 
június 9-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
Beszámoló a Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi 
munkájáról. 
 

85/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi munkájáról 
szóló beszámolót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
Előterjesztés a módosított gyógyhelyfejlesztési stratégia 
elfogadására. 

 
86/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
172/2015. (X. 8.) számú határozatával alkotott gyógyhelyfejlesztési 
stratégiájának megváltozott szempontok alapján módosított 
változatát – benne a fürdőkomplexum pozicionálását – elfogadja.  
 
Határidő: 2016. június 15. és folyamatos  
Felelős:  jegyző  

 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda magasabb 
vezetőjének megbízására. 
 

87/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda (4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 
14.) magasabb vezetői beosztásának ellátásával 2016. augusztus 1-
től,  2021.  július 31-ig Nagy Mariannát (4200 Hajdúszoboszló, 
Földvár u. 59. 3/11.) bízza meg. 
Garantált illetményét a „ped II.” fizetési osztály 9. fizetési 
fokozatában 300.009.-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékot a 
pedagógus illetményalap 40 %-ában, azaz 68.200.-Ft-ban, havi 
illetményét összesen 368.209.-Ft-ban állapítja meg. 
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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:  2016. július 15., illetve értelemszerűen 
Felelős:  jegyző  

 
Előterjesztés fenntartói nyilatkozat kiadására. 
 

88/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári 
egységének működéséről - az 1. sz. mellékletben kiadott 
beszámoló figyelembevételével - nyilatkozik arról, hogy: 
 
a) gondoskodik a könyvtár folyamatos és rendeltetésszerű 
működéséhez szükséges feltételeinek biztosításáról, 
b) a könyvtár megfelel az alapkövetelményeknek, 
c) a könyvtár a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló törvény előírásai szerint megközelíthető, 
d) a könyvtár az alapfeladatokat ellátja, 
e) a könyvtár a küldetésnyilatkozatát a honlapján közzétette, 
f) a könyvtár a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj 
adományozásáról szóló miniszteri rendelet alapján kidolgozott 
könyvtári önértékelés szakmai szempontjait figyelembe véve 
szervezi a szolgáltatásait, vizsgálja a könyvtárhasználók igényeit, 
g) a könyvtár szolgáltatásait - települési önkormányzat által 
fenntartott könyvtár esetében - beépíti a helyi esélyegyenlőségi 
programba. 
 
Határidő:   2016.   június 15, illetve értelemszerűen 
Felelős:      jegyző, intézményvezető 

 
Előterjesztés a Szejdi-dúláshoz kapcsolódó megemlékezés városi 
rendezvénnyé nyilvánítására. 

 
89/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szejdi-dúlás történelmi eseményére emlékezve a jövőben minden év 
április 29-ét a városi szintű ünnepi megemlékezések rendszerébe 
felveszi. A megemlékezés megszervezésében való közreműködésre 
felkéri a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtárt. 
 
Határidő:  2016. június 9., illetve értelemszerűen 
Felelős:     jegyző 
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Előterjesztés a városi köztemetőben található családi sír védetté 
nyilvánítására. 
 

90/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
köztemetőről és temetkezési rendjéről 14/2000. (X.19.) rendelete 8. § 
(3) bekezdése szerint a Turisztikai, Kulturális, Sport Bizottság 
véleménye alapján a köztemető III. parcellájának 10. sorában 
Gombos Imre és Gombos László hajdúszoboszlói honvédek 
sírját védett sírhellyé nyilvánítja. 
 
Határidő: 2016. június 9., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, VgNZrt. vezérigazgató 

 
Előterjesztés igazgatósági tag delegálására. 
 

91/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság igazgatóságába - Nyéki István helyére - Lőrincz 
Lászlót (szül.: Debrecen, 1954. 09. 20. an: Ungár Erzsébet, lakcíme: 
4200 Hajdúszoboszló, Tölgyfa utca 13.) jelöli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről (2015. évről). 
 

92/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről készített beszámolót elfogadja. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 
Előterjesztés aktuális pályázatokról. 
 

93/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő aktuális pályázatok benyújtásával az 
alábbiak szerint egyetért. A hozzájuk szükséges saját forrást éves 
költségvetéseinek pályázati céltartalékaiból biztosítja - jelenleg a 
következő keretösszegeket (a már biztosított előirányzatok 
beszámításával): 
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- „TOP – 2.1.2 – 15 – Zöld város kialakítása” felhívásra „[H]ősök 
terein – Kálvin tér és környezetének megújítása” címmel legfeljebb 
65.000.000 forintot; 
 
- „GINOP – 7.1.3 – 2015 –Gyógyhelyek komplex turisztikai 
fejlesztése” felhívásra „Hajdúszoboszló gyógyparkjának megújítása” 
címmel legfeljebb 400.000.000 forintot. 
 
- „TOP –3.2.1–15 – Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése” felhívásra az „Hajdúszoboszlói Aranykapu Óvoda 
energiatudatos korszerűsítése” címmel, 
 
- „TOP–3.2.2–15 –Önkormányzatok által vezérelt, a helyi 
adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására 
irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok 
keretében” felhívásra „Napelem mintaprojekt Hajdúszoboszlón a 
fenntartható működésért” címmel, 
 
- „KEHOP – 5.4.1. – Szemléletformálási programokra „Töltődjünk fel 
energiával!” címmel, valamint a 
 
- „TOP – 3.1.1 – 15 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés 
felhívásra a két projekt. 
 
- A testület tudomásul veszi az „Magyar Szürkék Útja – kulturális 
tematikus útvonal Hajdú-Bihar megyében” program keretében 
benyújtott pályázat hajdúszoboszlói tartalmát.   
Utasítja a jegyzőt a jelzett pályázatok további előkészítésére és 
határidőben benyújtására, amelyről a következő ülésen tájékoztatást 
kér, a projekt költségvetésére is kiterjedően.  
 
Határidő: 2016. július 15. és folyamatos 
Felelős: jegyző  

 
Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről 
szóló önkormányzati rendelet újraalkotására. 
 
(A 15/2016. (VI. 09.) számú rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.) 

 
Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének 
pályázatára. 
 

94/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 
törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 
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keretében 10.5 M Ft rendkívüli szociális támogatásra pályázat 
benyújtását támogatja.  
 
Határidő: 2016. július 15., folyamatos 
Felelős:    jegyző/irodavezető-helyettes 

 
Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült 
önkormányzatok részére kiírt pályázati felhívással kapcsolatosan. 
 

95/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja pályázat benyújtását az adósságkonszolidációban nem 
részesült önkormányzatok számára kiírt fejlesztési támogatás 
elnyerése érdekében.  
 
A lakosság szám alapján megpályázható legfeljebb 200 M Ft 
összegű támogatási forrásból útburkolat felújítási munkálatokat 
támogat elvégezni - szükség szerinti csapadékvíz elvezetéssel – az 
alábbi helyszíneken: 
 
- Luther utca útburkolat felújítás és leállósáv építése csapadékvíz 
elvezetéssel együtt; 
- Major utca „belső kör” lakótelepi út (Kölcsey utca 1-7.sz és a Major 
utca 2-24. sz. között) parkolóval együtt; 
- Keleti utca (Árpád és Kossuth utca közötti szakaszon) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a megvalósítást az alábbi 
költségekkel tervezi: 
 
- Luther utca  és leállósáv                                        138.176.480,-Ft 
- Major utca 2-24. sz. és  
Kölcsey utca 1-7.sz. lakótelepi út és parkoló         83.006.094,-Ft 
- Keleti utca (Árpád és Kossuth u. között)               26.554.415,-Ft 
Kivitelezési tervezett költségek:                            247.736.989,-Ft 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nyilatkozik, hogy: 
- amennyiben a tervezői költségbecslés alapján a beruházási 
összköltség meghaladja az önkormányzatot megillető támogatás 
összegét, akkor a támogatást meghaladó költségeket az 
önkormányzat saját forrásból biztosítja; 
- a pályázatban szereplő adatok megfelelnek a valóságnak, teljes 
körűek, valósak és hitelesek; 
- nem áll fenn harmadik személy irányába olyan kötelezettsége, 
amely a pályázat céljainak megvalósítását meghiúsíthatja; 
- az önkormányzatnak a pályázat benyújtásakor köztartozása (adó-, 
járulék-, illeték- vagy vámtartozása) nincs; 
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- a pályázatban érintett intézménye, tagintézménye vagy 
létesítménye más hazai vagy uniós forrás keretében jelen pályázat 
tárgyával megegyező célra támogatásban nem részesült; 
- megfelel az Áht. 50.§ (1) és (4) bekezdéseiben meghatározott 
követelményeknek. 
 
A pályázathoz szükséges saját forrást a 2016. évi városi 
költségvetésben az alábbiak szerint biztosítja: 
 
19.801.880,-Ft összeget a 13. sz. melléklet (beruházások) 7/ÖK sor 
terhére, míg  
27.935.109,-Ft összeget az 1.sz. melléklet „tartalékok, pályázati 
céltartalék” keret terhére.   
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
dokumentáció és a szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázat határidőben történő 
benyújtására. 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. és 2016. szeptember 01. 
Felelős: polgármester, 

jegyző 
 

96/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok számára 
kiírt fejlesztési támogatás elnyerése érdekében szükségessé váló 
egyéb szolgáltatások (közbeszerzési tanácsadó, műszaki ellenőr, 
közbeszerzés és hatósági engedélyezés eljárási díjak) 
megrendelése érdekében 5 MFt összegű forrást a 2016. évi városi 
költségvetés 1.sz. melléklet „tartalékok, pályázati céltartalék” keret 
terhére biztosítja.   
 
Határidő: 2016. augusztus 31. és pályázat megvalósítás üteme 
szerint 
Felelős: polgármester,  

jegyző 
 

Előterjesztés a környezetvédelmi program kiegészítésével 
kapcsolatosan. 
 

97/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
13/2016. (I.28.) KT. számú határozattal jóváhagyott, a 2015-2020. 
évekre vonatkozóan elkészült Környezetvédelmi Program 
előterjesztésben szereplő fejezeteinek kiegészítését támogatja.  
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Határidő: folyamatos, 2020. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről. 

 
98/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja 3 db térfigyelő kamera kihelyezését - a város 2016-ös 
költségvetésében ezen feladatra biztosított keret terhére – az alábbi 
helyszíneken: 
 
- Rákóczi utcai játszótér 
- Arany János u. – Szilfákalja kereszteződés 
- Szilfákalja - Bányász u. közötti parkban újonnan épített kosárlabda-
pálya 
 
Határidő: 2016. augusztus 31. 
Felelős: jegyző  

 
Tájékoztató Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről. 
 

99/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 
mellékelt összegezés szerint - tudomásul veszi az Önkormányzat 
2015. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezés 
tartalmát. 
 
Határidő: - 
Felelős: polgármester 

 
Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
 

100/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Tájékoztató a Kormány központosító törekvéseiről. 
 

101/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kormány központosító törekvéseiről szóló tájékoztatót elfogadja. 
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy ismertesse a tájékoztatót 
Hajdúszoboszló Város nyilvánosságával és közölje a város 
országgyűlési képviselőjével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 

102/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Válasz interpellációra a Fogthüy utcán forgalomcsökkentő küszöb 
elhelyezésével kapcsolatosan. 
 

103/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Kocsis Róbert Fogthüy utcán forgalomcsökkentő küszöb 
elhelyezésével kapcsolatos interpellációjára adott választ. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Válasz interpellációra a Bordángát utca folytatásán történt 
beavatkozással kapcsolatosan. 
 

104/2016. (VI. 09.)  Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Antalné Tardi Irén Bordángát utca folytatásán történt 
beavatkozással kapcsolatos interpellációjára adott választ. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

K.m.f. 
 
Dr. Sóvágó László sk.                    Dr. Vincze Ferenc sk. 

polgármester               jegyző 
 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2016. június 23.  

 
Molnár Viktória leíró 


