
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 48-1/2016. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-án tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének elfogadása.) 
 

1/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1) Bizottsági tagok megválasztása és eskütétele: 
a) Előterjesztés önkormányzati bizottsági tagok megválasztására. 
b) Önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag eskütétele. 
Előadó-esküvevő: polgármester 
 
2) Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok 2016. évi üzleti terveiről: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 
Előadó: vezérigazgató, ügyvezető 
 
3) Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
4) Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadására. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
5) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - 
álláshely - pályázatának kiírására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6) Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7) Előterjesztés a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8) Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész 
biztosítása tárgyában. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
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9) Előterjesztés bérleti szerződés módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
10) Előterjesztés a DUSA INGATLAN KFT. kérelméről. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
11) Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 
juttatásairól és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet 
újraalkotására. 
Előadó: jegyző 
 
12) Javaslat a helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
13) Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
14) Előterjesztés a fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázati 
lehetőségről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
15) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város települési környezetvédelmi 
programjának elfogadásáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
16) Előterjesztés „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítéséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
17) Előterjesztés Pávai-Vajna Ferenc születésének 130. évfordulójának 
tiszteletére március 6-a Pávai-Emléknappá nyilvánítására. 
Előadó: alpolgármester 
 
18) Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
19) Válasz az Orgona utca 18. szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
interpellációra. 
Előadó: jegyző 
 
20) Előterjesztés Antalné Tardi Irén képviselő asszony interpellációjára 
adott válasz kivizsgálására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

(Előterjesztés önkormányzati bizottsági tagok megválasztására.) 
 

2/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) és (2) bekezdése valamint az 
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önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján Németi 
Attila Sándor önkormányzati képviselőt a Városfejlesztési, 
Mezőgazdasági Bizottság és az Igazgatási, Egészségügyi, Szociális 
Bizottság képviselő tagjává, míg Matusz Imrét a Turisztikai Bizottság 
nem képviselő tagjává választja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza az Alpolgármestert a bizottságok 
működésével kapcsolatos tapasztalatok összefoglalásával, szükség 
esetén a bizottságok átalakításának kezdeményezésére. 
 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: alpolgármester 

 
(Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 
2016. évi üzleti terveiről: Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.) 
 

3/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és 
Egészségturisztikai Zrt. 2016. évi üzleti és beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató 

 
(Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2016. 
évi üzleti terveiről: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.) 
 

4/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
tulajdonosi jogok gyakorlója a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 2016. évi 
üzleti- és beruházási tervét elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   vezérigazgató 

 
(Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 
2016. évi üzleti terveiről: Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.) 

 
5/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti és 
beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   ügyvezető igazgató   
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(Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 

1/2016. (I. 28.) 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 6.971.348 E 
Ft-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.190.390 E Ft működési célú bevétellel, 
    4.946.003 E Ft működési célú kiadással és 
       244.387 E Ft működési egyenleggel, 
valamint 
 
     1.780.958 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
    2.025.345 E Ft felhalmozási célú kiadással 
és 
               - 244.387 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. 
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(Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadására.) 
 

(A 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely - 
pályázatának kiírására.) 
 

6/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. (továbbiakban 
Kjt.) 20. B §, illetve 23.§ figyelembevételével pályázatot ír ki a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió igazgató felelős szerkesztői 
álláshelyére az alábbiak szerint:  
 
Pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
Meghirdetett munkakör:  Hajdúszoboszlói Városi TV igazgató felelős 
szerkesztő munkaköre 
Munkavégzés helye:     4200 Hajdúszoboszló, 
Szilfákalja 7. sz. 
Beosztás:      magasabb vezető  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, 
tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és 
gazdaságos működését, 

 a Városi Televízió főszerkesztői feladatainak ellátása, 

 gondoskodás a műsorok elkészítéséhez szükséges szakmai-
technikai háttér biztosításáról, 

 gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a 
munkáltatói jogokat, 

 közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri 
döntésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:    5 év 
A megbízás kezdő napja:              2016.09.01. 
A megbízás megszűnésének időpontja:   2021.08.31. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
A Kjt. 23. § figyelembevételével 

 legalább szakirányú főiskolai végzettség, vagy legalább főiskolai 
végzettség és szakirányú szakképesítés,  

 legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

 cselekvőképesség, a munkaköre ellátásához szükséges magyar 
nyelvtudás, büntetlen előélet, 
Előnyt jelent: 
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o vezetői tapasztalat,  
o televíziónál vagy stúdióban szerzett szakmai gyakorlat,  
o a helyismeret, a helyi kötődés, illetve az erre irányuló szándék.  
Juttatások, illetmény: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázat benyújtásának formája:  írásban, zárt borítékban 
A pályázathoz csatolni kell:  

 vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelések, 

 részletes szakmai önéletrajzot, 

 képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot, 

 büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, 

 az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 

 nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz 
vagyonnyilatkozat-tétlei kötelezettségének. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől 
számított 30 nap. 
 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot 1 eredeti példányban Hajdúszoboszló Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati Iroda (Varga Imre humán-közszolgáltatási 
irodavezető-helyettes 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.) 
címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: 
"Pályázat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői 
álláshelyére". 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett 
valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. 
A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után - a 
véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a 
Képviselő-testület. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu), 
valamint a www.hajduszoboszlo.eu honlapon. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre 
humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes nyújt a 06/52/557-365-ös 
telefonszámon. 
 
Határidő: 2016. február 15., illetve értelemszerűen 
Felelős:   jegyző     
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(Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb 
vezetői - álláshely - pályázatának kiírására.) 
 

7/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. (továbbiakban 
Kjt.) 20. B §, illetve 23.§, illetve a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 
6/A. § (1), 6/G. (2) bekezdései figyelembevételével pályázatot ír ki a 
Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói 
álláshelyére az alábbiak szerint:  
 
Pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
Meghirdetett munkakör:  Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár igazgató munkaköre 
Munkavégzés helye:     4200 Hajdúszoboszló, 
Szilfákalja 2. sz. 
Beosztás:      magasabb vezető  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, jogszerű 
és hatékony működésének biztosítása, versenyképességének 
növelése, szakmai munkájának irányítása, képviselete, 
költségvetésének betartása, az intézmény alkalmazottai felett a 
munkáltatói jogkörök gyakorlása. Az igazgató a magasabb vezetői 
megbízás keretében végzi a jogszabályban meghatározottak szerinti, 
és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának 
koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény törvényes 
működésének biztosítását.  
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:    5 év 
A megbízás kezdő napja:               
2016.05.16. 
A megbízás megszűnésének időpontja:    
2021.05.15. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
A 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/A. § (1) bekezdése 
figyelembevételével 

 felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség vagy 
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsga  

 legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

 kiemelkedő közművelődési tevékenység, 

 cselekvőképesség, munkaköre ellátásához szükséges magyar 
nyelvtudás és büntetlen előélet, 
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Előnyt jelent: 
o a pályázottal azonos típusú intézményben szerzett 5 éves 
vezetői tapasztalat, 
o a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/G. § (2) bekezdésében 
meghatározott akkreditált, többfunkciós intézmények vezetésére 
vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam 
megléte,  
o jártasság a közművelődés minőségirányítása területén,  
o a helyismeret, a helyi kötődés, illetve az erre irányuló szándék. 
 
Juttatások, illetmény: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései az 
irányadók. 
A pályázat benyújtásának formája:  írásban, zárt borítékban. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelések, 

 részletes szakmai önéletrajz, 

 képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat, 

 büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, 

 az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 

 a kiemelkedő közművelődési tevékenységet igazoló 
dokumentumok vagy publikációk másolata, jegyzéke, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 

 nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz 
vagyonnyilatkozat-tétlei kötelezettségének, 

 a 150/1992. Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 6/A. § (1) 
bekezdése szerinti végzettség és alkalmazási feltételek, a Vhr. 6/G. § 
(2) bekezdése szerinti akkreditált, kifejezetten a többfunkciós 
intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési 
ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány hitelesített 
másolata, vagy írásbeli nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy annak 
megszerzését vállalja a vezetői megbízásától számított 2 éven belül. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 
a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől 
számított 30 nap. 
 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot 1 eredeti példányban Hajdúszoboszló Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati Iroda (Varga Imre humán-közszolgáltatási 
irodavezető-helyettes 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.) 
címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: 
"Pályázat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
magasabb vezetői álláshelyére". 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
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A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett 
valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. 
A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után - a 
véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a 
Képviselő-testület. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu), 
valamint a www.hajduszoboszlo.eu honlapon. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre 
humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes nyújt a 06/52/557-365-ös 
telefonszámon. 

 
Határidő:   2016. február 15., illetve értelemszerűen 
Felelős:       jegyző      

 
(Előterjesztés a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vezetői 
pályázatával kapcsolatos véleményezésre.) 
 

8/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatának előkészítésével kapcsolatban nem él a 
véleményezési jogával.  
 
Határidő:   2016. január 28. 
Felelős:     jegyző      

 
(Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész biztosítása 
tárgyában.) 
 

9/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló 2016. évi költségvetés tartalék, pályázati tartalék 
sorának terhére a Sport utca 5. szám alatti sporttelep öltöző épülete 
tetőtér ráépítésére, illetve az élőfüves pálya gyepszőnyegének 
cseréjéhez beadott pályázathoz 30 % önrészt, 17.495.771.-Ft-ot 
biztosít.  
 
Határidő: 2016. január 28. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés bérleti szerződés módosítására.) 
 

10/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel 2016. 
január 01-től megkötendő szerződés módosítását oly módon, hogy a 
bérleti díj mértéke 12 Ft/m3 (eladott ivóvíz mennyiségére vetítve) + 
15.000.000 Ft/év. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti-
üzemeltetési szerződés módosításának aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a DUSA INGATLAN KFT. kérelméről.) 
 

11/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a DUSA INGATLAN KFT 
az önkormányzati ingatlanon, saját költségén, ideiglenes utat építsen ki, 
az út kezelőjével történő műszaki egyeztetést követően. 
A hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges iratok 
beszerzése alól. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok 
aláírására. 
  
Határidő:  2016. március 01. 
Felelős:    jegyző 

 
(Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól 
és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet újraalkotására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 

juttatásairól és költségtérítéséről 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (4) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében 
eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályáról szóló 
19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, 
Szociális Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzati 
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képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjáról a 
következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed - az alpolgármester kivételével - az 
önkormányzati képviselőkre, valamint a bizottságok nem képviselő 
tagjaira. 
 

Tiszteletdíj 
 

2. § 
 
(1) A képviselőket és a bizottságok nem képviselő tagjait munkájukért e 
rendelet szerinti tiszteletdíj illeti meg. 
 
(2) A képviselői tiszteletdíj mértéke havonta: 
a) az önkormányzati képviselői alapdíj: 85.030.- Ft, 
b) a bizottsági tag díja bizottságonként: az alapdíj 45%-a, azaz 38.264.- 
Ft, 
c) a bizottsági elnökök díja: az alapdíj 90%-a, azaz 76.527.- Ft, 
 
(3) A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja havonta 38.264- Ft. 
 

3. § 
 
(1) A képviselőnek a képviselő-testületi ülésről történő hiányzása 
esetén a tárgyhavi tiszteletdíját hiányzásonként 5.000.- Ft-tal kell 
csökkenteni. 
 
(2) A képviselőnek, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak a 
bizottsági ülésről történő hiányzása esetén a tárgyhavi tiszteletdíját 
hiányzásonként 5.000.- Ft-tal kell csökkenteni. 
 
(3) Ha a képviselő, illetőleg a bizottsági tag a képviselő-testület, a 
bizottság, vagy a polgármester által adott megbízatás teljesítése miatt, 
igazolhatóan hiányzik az ülésről, úgy az (1)-(2) bekezdéseket nem kell 
alkalmazni. 
 
(4) Hiányzás: a napirendi pontok több mint 50 %-ának megtárgyalásáról 
szóló távolmaradás. 

 
Juttatások 

 
4. § 

 
A települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok az 
önkormányzat üdülőit a polgármesteri hivatal dolgozóival azonos 
feltételekkel vehetik igénybe. 
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Vegyes és záró rendelkezések 
 

5. § 
 
(1) Az e rendeletben megállapított tiszteletdíjak kifizetésére a következő 
hónap 15-én (amennyiben az munkaszüneti nap a következő 
munkanapon), a július-augusztus havinál szeptemberben kerül sor, a 
polgármester ellenjegyzése alapján. 
 
(2) Az e rendelet alapján megállapított kiadások fedezetét a képviselő-
testület az éves költségvetésben biztosítja. 
 
(3) Az e rendelet szerinti kifizetéseket a gazdasági bizottság ellenőrzi. 
 

6. § 
 
(1) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló 1/2015. (I.29.) 
önkormányzati rendelet. 
 
(2) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

 
(Javaslat a helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosítására.) 
 

(A 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
 
(Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
5/2016 (I. 28.) számú önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékról szóló 
7/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában biztosított 
feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, Szociális 
Bizottságának véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja 
a települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 
A települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) számú 
önkormányzati rendelet 18. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 
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„(6) a./ A lakóingatlant egyedül es életvitelszerűen használó 
természetes személy ingatlanhasználó számára a 60 literes 
gyűjtőedényzet választásához szükséges igazolást a jegyző állítja ki. 
 
b./ Az életvitelszerű ingatlanhasználat azt jelenti, hogy a természetes 
személy a lakóingatlant az év jelentős részében otthonául használja, 
ebből szervezi az életét, rendszeresen innen indul munkába vagy 
oktatási intézménybe, ide ér haza, ezen lakóingatlan vonatkozásában 
folyamatosan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, ezen 
lakóingatlan ingatlan-nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges 
elérési címeként a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál. 
 
c./ A lakóingatlan egyedüli használatát a lakcímnyilvántartás adataival, 
az életvitelszerű ingatlanhasználatot legalább két tanú egybehangzó 
nyilatkozatával kell a kérelmezőnek bizonyítania.” 
 

Záró rendelkezés 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2016. január 29-én lép hatályba, de szabályait a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 
(Előterjesztés a fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázati lehetőségről.) 

 
12/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Területi Operatív Program keretében megjelent, „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” megnevezésű TOP-3.1.1-15 kódszámú 
pályázati felhívásra benyújtandó pályázat projektelemeit az 
előterjesztésben foglaltak alapján támogatja.  
A pályázat előkészítése, további dokumentumok elkészítése érdekében 
bruttó 20 Mft összeget különít el a 2016. évi városi költségvetés 
általános tartalék kerete terhére.  
 
A képviselő-testület a pályázat benyújtását megelőzően dönt a projekt 
megvalósítási költségeiről, az önerő mértékéről. 
 
Határidő: pályázati felhívás szerint 
Felelős:  jegyző, 
              polgármester  

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város települési környezetvédelmi programjának 
elfogadásáról.) 

 
13/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hajdúszoboszló Város települési környezetvédelmi 
programját a 2015-2020. évekre vonatkozóan. 
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Határidő:  - 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítéséről.) 

 
14/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Területi Operatív Program keretében megjelent, „Zöld Város 
kialakítása” megnevezésű TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati felhívásra 
benyújtandó pályázat projektelemeit az előterjesztésben foglaltak 
alapján támogatja.  
 
A pályázat további előkészítése, a szükséges dokumentumok 
elkészítése érdekében bruttó 48 Mft keretösszeget különít el „Zöld 
város kialakítása ÉAOP-2.1.2-15 pályázat” megnevezéssel a 2016. évi 
városi költségvetés általános tartalék kerete terhére.  
 
A képviselő-testület a pályázat benyújtását megelőzően dönt a projekt 
megvalósítási költségeiről, az önerő mértékéről. 
 
Határidő: pályázati felhívás szerint 
Felelős:  jegyző, 
              polgármester  

 
(Előterjesztés Pávai-Vajna Ferenc születésének 130. évfordulójának tiszteletére 
március 6-a Pávai-Emléknappá nyilvánítására.) 

 
15/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tisztelegve a hajdúszoboszlói gyógyvíz felfedezésében és városunk 
jelenkori történelmének és a város turisztikai gyógyhellyé történő válás 
lehetőségének megteremtésében elévülhetetlen és nem múló 
érdemeket szerzett Pávai Vajna Ferenc, városunk díszpolgára 
születésének 130. évfordulója alkalmából, a főgeológus úr születésének 
napját, azaz 2016-tól kezdődően, minden év március 6-át, Pávai-
Emléknappá nyilvánítja. Az idei jubileumi megemlékezés 
megszervezésében való közreműködésre felkéri a Hungarospa Zrt-t, 
valamint a tudós nevét viselő Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 
vezetését és diákjait. 
Az előkészítő munkában a Bocskai István Múzeum is részt vesz.  
 
Határidő: 2016. március 06. 
Felelős:   alpolgármester 

 
(Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.) 

 
16/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
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Határidő: - 
Felelős: - 

 
K.m.f. 

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

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2016. január 28. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


