
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
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Ikt. sz.: 8387-1/2015. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 16-án tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 

50/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

NAPIREND:  
 
1. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának 
elfogadására. 
Előadó: jegyző 
 
2. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok 2014. évi tevékenységeiről: 
a) Hungarospa Zrt. 
b) Városgazdálkodási Zrt. 
c) Turisztikai (TDM) Kft. 
Előadó: vezérigazgatók, ügyvezető 
 
3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. kötelező 
törzstőke emeléséről. 
Előadó: ügyvezető 
 
4. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2014. évi 
végrehajtásáról. 
Előadó: jegyző 
 
5. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető-főkönyvelő 
 
6. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
 
7. Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
Alapszabályának módosításáról. 
Előadó: jegyző 
 
8. Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására. 
Előadó: jegyző 
 
9. Előterjesztés gyógyhelyfejlesztési stratégia készítésére. 
Előadó: jegyző 
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10. Előterjesztés Leader helyi akciócsoport támogatásáról. 
Előadó: jegyző 
 
11. Előterjesztés kátyúzási munkákra pénzügyi keret elkülönítéséről. 
Előadó: főmérnök 
 
12. Tájékoztató fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
13. Előterjesztés a 3504/2 hrsz-ú ingatlanon található faház bontásáról 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

14. Válasz interpellációkra: 

a) Orgona utca 18. szám alatti ingatlan állapotával kapcsolatosan 
b) Déli soron található terményszárítóval kapcsolatosan 
c) a II. világháborús emlékmű állapotával kapcsolatosan 
d) a rágcsálók elszaporodásával kapcsolatosan 
e) a Rákóczi u. 21. sz. alatti társasház megközelíthetőségének kérdésével 
kapcsolatosan 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető, főmérnök 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés kifogások elbírálásáról. 
Előadó: jegyző 
 

(Előterjesztés az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának elfogadására.) 
 

51/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014-
2019. éveket felölelő időszakra szóló gazdasági programját a melléklet 
szerint elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, jelentésadásra: 2019. szeptember 30. 
Felelős: polgármester, illetve jegyző 
 

(Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2014. 
évi tevékenységeiről: Hungarospa Zrt.) 

 
52/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
A, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  
 
1.  a.) jelentését a társaság 2014. évi üzleti évről; 
     b.)a Felügyelő Bizottság jelentését a 2014. gazdasági évről; 
     c.) a könyvvizsgáló jelentését a 2014. gazdasági évről; 
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     d.) a 2014. évi gazdálkodásáról szóló mérleg-beszámolót 
 12.055.890 ezer forint mérleg főösszeggel és jóváhagyja a 2014. 
évi 160.452 ezer forint mérleg szerinti eredmény teljes összegének 
eredménytartalékba helyezését; 
     e.) a 2015. évi üzleti tervét, 
     f.) alaptőkéjének emelését, 
g.) alapszabályának módosítását 
 
  javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. 
 
B, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa 2015. május 4-i közgyűlésére tulajdonosi képviselőként 
Máté Lajos önkormányzati képviselőt jelöli ki. 
 
Határidő:2015. április 16.  
Felelős:  jegyző 
 

(Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2014. 
évi tevékenységeiről: Városgazdálkodási Zrt.) 

 
53/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója 
- a társaság 2014. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentését 
elfogadja; 
- a társaság 2014. évi beszámolóját és annak kiegészítő 
mellékletét 1.421.976eFt mérlegfőösszeggel, és 26.483eFt mérleg 
szerinti eredménnyel elfogadja; 
- a társaság 2014. évi beszámolójáról készült könyvvizsgálói 
jelentést elfogadja; 
- a társaság 2014. évi beszámolójáról készült felügyelő bizottsági 
jelentést elfogadja; 
- a társaság vezérigazgatójának indítványát az eredmény 
felosztására – miszerint a 26.483eFt mérleg szerinti eredmény kerüljön 
eredménytartalékba – elfogadja; 
- a társaság 2015. évi üzleti tervét és beruházási tervét elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: NonprofitZrt. vezérigazgatója 

 
(Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2014. 
évi tevékenységeiről: Turisztikai (TDM) Kft.) 

 
54/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi 
tevékenységéről, gazdálkodásáról és szakmai munkájáról szóló 2014. 
évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését 
elfogadja. 
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Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. kötelező törzstőke 
emeléséről.) 

 
55/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-ben lévő 
tulajdonrésze arányában rá eső kötelező törzstőke emelés összegét, 
1.000.000 Ft-ot a cég részére legkésőbb 2015. április 30-ig átutalja, a 
költségvetés tartalék kerete terhére.  
 
Határidő: 2015. április 30.  
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2014. évi végrehajtásáról.) 

 
56/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az éves jelentést az önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési intézményeinek 2014. évi belső ellenőrzéseiről. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az éves jelentést a Polgármesteri Hivatal 2014. évi belső 
ellenőrzéseiről.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetéséről szóló 

3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. 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 12/2011. (IV.28.) 
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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 2014. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése 
az alábbira változik: 
 
„A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés főösszegét 6.910.149 
eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.016.083 eFt működési célú bevétellel, 
    5.009.557 eFt működési célú kiadással és 
    6.526 eFt működési egyenleggel, valamint 
 
    1.113.464 eFt felhalmozási célú bevétellel, 
    1.900.592 eFt felhalmozási célú kiadással és 
    -  787.128 eFt felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 
 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. 
január 1-től a 2014. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 
(Beszámoló Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2015. (IV. 16.) önkormányzati rendelete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 
91. §-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben, és az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendeletben kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: SzMSz.) 
biztosított feladatkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága, valamint Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzatának az SzMSz-ben meghatározott további 
bizottságai véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az 
önkormányzat költségvetési szerveire. 
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2. § 
 
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 
- Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
- Járóbeteg - Ellátó Centrum 
- Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ 
- Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
- Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
- Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
- Városi Bölcsőde 
- Bocskai István Múzeum 
- Hajdúszoboszlói Lapkiadó Intézmény 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati intézmények 
külön-külön címet alkotnak. 
 
(3) A címrendet az önkormányzat 3/2014. (II.27.) számú 2014. évi 
költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza. 
 

3. § 
 
Az önkormányzat a 2014. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. 
számú melléklet alapján 6.701.325/eFt-ban, kiadási főösszegét 
5.528.839/eFt-ban állapítja meg, melyből: 
 
Működési célú bevételek:     4.978.590/eFt 
Működési kiadások:      4.310.585/eFt 
Működési egyenleg:     668.005/eFt 
Felhalmozási célú bevételek:    1.722.735/eFt 
Felhalmozási célú kiadások:    1.218.254/eFt 
Felhalmozási egyenleg:     504.481/eFt 
 

4. § 
 
Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait a 1., 8. számú 
mellékletei részletezik. 
 

5. § 
 
A felhalmozási kiadások teljesítése a 8., 9., 10., 14., 15. számú 
mellékletek szerinti részletezésben, 1.218.142/eFt-ban kerül 
elfogadásra. 
 

6. § 
 
Az önkormányzati hivatal kiadásait összességében az 8., részletesen a 
9. és 11. számú mellékletek tartalmazzák. 
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7. § 
 
A céltartalékok felhasználása az 13. számú mellékletben foglaltak 
alapján történt. 
 

8. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 433 
főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 16. számú 
melléklet mutat be. A közfoglalkoztatottak 2014. évi átlagos statisztikai 
állomány létszáma 251 fő. 
(2) A képviselő-testület a 2011. és 2013. években létszámleépítés miatt 
megszüntetett álláshelyeket 2014. évben nem állította vissza. 

 
9. § 

 
Az önkormányzat közvetett támogatást a 19. számú melléklet alapján 
biztosított. 
 

10. § 
 
Az európai uniós pályázatok részletezése a 18. számú  mellékletben 
található. 
 

11. § 
 
A 20. és 21. számú mellékletekben találhatók az önkormányzat 2014. 
évi mérlegadatai, valamint a vagyonkimutatás törzsvagyon és üzleti 
vagyon szerinti bontásban. 
 

12. § 
 
Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. évi felülvizsgált 
pénzmaradványát a 22. számú melléklet részletezésének megfelelően 
1.086.147/eFt-ban fogadja el, melyből a személyi juttatás 43.005/eFt, 
járulékok 10.156/eFt, áthúzódó kötelezettségek 46.752/eFt, egyéb 
feladatokra elkülönített 1.313/eFt, felhalmozásra 96.240/eFt, 
pályázatokra 14.428/eFt. 
 

13. § 
 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet 
elfogadását követően azonnal, de legkésőbb 2015. 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 2015. évre áthúzódó kötelezettségek 
kifizetésre kell, hogy kerüljenek. A szabad pénzmaradvány mínuszba 
nem futhat.  
 

14. § 
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A 2014. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok kimutatását a 24. számú mellékletben szereplő kataszteri 
naplók tartalmazzák, melyek az önkormányzati vagyonrendelet 
függelékét képezik. 
 

15. § 
 
A rendelet részét képezi a belső kontrollok működéséről szóló jelentés. 
 

16. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
(Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
Alapszabályának módosításáról.) 

 
57/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével - megtárgyalta az 
előterjesztést és a következő döntést hozta: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. részvényese támogatja a Zrt. Közgyűlésének 
30/2015. (III. 17.) HBVSZ határozatát, azaz Sőrés István 
megválasztását a Zrt. felügyelő bizottsági tagjának 2015. március 17. 
napjától 2017. május 3. napjáig. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
(Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására.) 

 
58/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 215.§ (1) bekezdése alapján 

- Béres Miklósné   Hajdúszoboszló, Hajdú u. 1., 
- Csukás Jánosné  Hajdúszoboszló, Szurmai u. 10/A., 
- Gáll Mihályné  Hajdúszoboszló, Wesselényi u. 19/A., 
- Kósa Istvánné  Hajdúszoboszló, Vadas u. 4., 
- Szilágyiné Hodosi Éva Hajdúszoboszló, Szilfákalja 14/B 

személyeket bírósági ülnöknek, 
- Harmatiné Lőrincz Jolán Hajdúszoboszló, Seres u. 1., 
- Istók Csabáné  Hajdúszoboszló, Egressy B. u. 18., 
- Kovácsné Gál Magdolna Hajdúszoboszló, Major u. 17., 
- Pinczésné Tóth Judit Hajdúszoboszló, Nap u. 26. 

személyeket pedagógus ülnöknek megválasztja. 
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Határidő: 2015. április 30. 
Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés gyógyhelyfejlesztési stratégia készítésére.) 

 
59/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a gyógyhelyfejlesztési stratégia elkészítéséhez és a 2015. 
évi költségvetésben lévő pályázati céltartalékból nettó 4 millió forint 
keretösszeget elkülönít. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés Leader helyi akciócsoport támogatásáról.) 

 
60/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az alábbiakhoz: 
- A Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete 517.328 forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesüljön a 2015 évi költségvetés pályázati 
céltartalékából.  
- Ezzel az összeggel a korábban nyújtott 1.227.000 forint 
visszatérítendő támogatás, csökkentésre kerül.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés kátyúzási munkákra pénzügyi keret elkülönítéséről.) 

 
61/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a városi költségvetés „Belterületi utak fenntartása” 
költséghely felosztását és az alábbi két költséghelyeket határozza meg 
a városi költségvetés 9.sz. mellékletében (városüzemeltetés): 
 

 Belterületi helyi utak fenntartása: 30.000.000,- Ft 

 Helyi utak kátyúzása: 20.000.000,- Ft 
 
A belterületi helyi utak kátyúzása költséghely kerete terhére biztosítja a 
tervező, a műszaki ellenőr és a közbeszerzési tanácsadó megbízásával 
kapcsolatosan felmerülő költségeket is.  
Támogatja továbbá, hogy az Önkormányzat meglévő vagyon- és 
felelősségbiztosítását kiterjessze a kátyúk okozta káreseményekre 
vonatkozóan is. 
 
Határidő: - 
Felelős: jegyző 
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(Tájékoztató fontosabb eseményekről.) 
 

62/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a 3504/2 hrsz-ú ingatlanon található faház bontásáról.) 

 
63/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
Hajdúszoboszló 3504/2 helyrajzi szám alatti, természetben a 
Hajdúszoboszló, Szép Ernő utcában található kivett sporttelep 
megnevezésű 3903 m2 nagyságú ingatlan területén található 50 
m2alapterületű faházat értékesítésre meghirdeti zárt borítékos 
ajánlattételi eljárás lefolytatásával. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

(Válasz interpellációkra.) 
 

64/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Kocsis Róbert II. világháborús emlékmű állapotával 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
65/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
fogadja el Marosi György Csongor rágcsálók elszaporodásával 
kapcsolatos interpellációjára adott választ, annak kivizsgálásával 
megbízza az önkormányzat városfejlesztési, mezőgazdasági 
bizottságát.   
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
66/2015. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
fogadja el Holoda Attila Rákóczi u. 21. sz. alatti társasház 
megközelíthetőségének kérdésével kapcsolatos interpellációjára adott 
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választ, annak kivizsgálásával megbízza az önkormányzat 
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságát.   
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
K.m.f. 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2015. május 12. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


