
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
Iktatószám: 12185-1/2018.  

 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 19-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.)  
 

58/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok 2017. évi tevékenységeiről: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Előadó: vezérigazgatók, ügyvezető 
 
2. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi 
végrehajtásáról. 
Előadó: belső ellenőrzési vezető, jegyző 
 
3. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
4. Előterjesztés Hermann Ottó u. 2. sz. alatti ingatlan adásvételi 
előszerződéséről. 
Előadó: vezérigazgató 
 
5. Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítására. 
Előadó: vezérigazgató 
 
6. Előterjesztés könyvtári beszámoló és munkaterv elfogadására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésének 
bővítéséről. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés pályázati lehetőségről. 
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Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztésre vonatkozó pályázat 
beadásáról. 
Előadó: polgármester 
 
11. Előterjesztés bírósági ülnökök soron kívüli megválasztására. 
Előadó: jegyző 
 
12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
13. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
Előadó: polgármester 
 
14. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
15. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium intézményvezetői 
megbízásának véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  

 
16. Előterjesztés a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményvezetői megbízásának véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  

 
17. Válasz beépítetlen ingatlanok és a mellettük található közterületek 
állapotával kapcsolatban 
Előadó: aljegyző 

 
18. Válasz interpellációra a Halasi Fekete Péter téren mozgáskorlátozottak 
részére kijelölt parkolóhelyek áthelyezésével kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
19.  Előterjesztés időszakos vendéglátóipari létesítmény elhelyezésére 
alkalmas terület pályáztatására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 

 
Beszámoló a Hungarospa Hajdúszoboszlói gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Zrt. 2017. évi tevékenységéről. 
 

59/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  
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a) jelentését a társaság 2017. évi üzleti évről; 
b)a Felügyelő Bizottság jelentését a 2017. gazdasági évről; 
c) a könyvvizsgáló jelentését a 2017. gazdasági évről; 
d) a 2017. évi gazdálkodásáról szóló mérleg-beszámolót  11.595.806 ezer 
forint mérleg főösszeggel és jóváhagyja a 2017. évi 435.038 ezer forint 
mérleg szerinti eredmény teljes összegének eredménytartalékba helyezését; 
e) a 2018. évi üzleti tervét, 
f) alaptőkéjének emelését, 
g) alapszabályának módosítását. 
 
Határidő: 2018. május 3. 
Felelős: vezérigazgató  

 
Beszámoló a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi 
tevékenységéről. 
 

60/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója 

 
- a társaság 2017. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentését 
elfogadja; 
- a társaság 2017. évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét 
1.572.334eFt mérlegfőösszeggel, és -5.543eFt adózott eredménnyel 
elfogadja; 
- a társaság 2017. évi beszámolójáról készült könyvvizsgálói 
jelentést elfogadja; 
- a társaság 2017. évi beszámolójáról készült felügyelő bizottsági 
jelentést elfogadja; 
- a társaság vezérigazgatójának indítványát az eredmény 
felhasználására – miszerint a -5.543eFt aózott eredmény kerüljön 
eredménytartalékba – elfogadja; 
- a társaság könyvvizsgálójának Szűcs Pált (4200 Hajdúszoboszló, 
Bocskai u. 9., kamarai szám: 002733) megválasztotta három éves 
időtartamra, 2018. 06. 01 – 2021. 05. 31-ig.    
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   vezérigazgató 

 

 
Beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2017.évi 
tevékenységéről. 
 

61/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi 
tevékenységéről, gazdálkodásáról és szakmai munkájáról szóló 2017. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: ügyvezető igazgató  
 

Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2017. évi végrehajtásáról. 
 
 62/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

1.  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az éves jelentést az önkormányzat irányítása alá 
tartozó költségvetési intézményeinek 2017. évi belső 
ellenőrzéseiről. (1. sz. melléklet) 

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja az éves jelentést a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 
belső ellenőrzéseiről. (2. sz. melléklet) 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2018. (IV. 19.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. 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. 

2. § 
 

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 

- Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
- Járóbeteg - Ellátó Centrum 
- Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 
- Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
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- Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
- Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
- Városi Bölcsőde 
- Bocskai István Múzeum 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati intézmények külön-külön 
címet alkotnak. 
 
(3) A címrendet az önkormányzat 2/2017. (I.19.) számú 2017. évi költségvetéséről 
szóló rendelete tartalmazza. 

3. § 
 
Az önkormányzat a 2017. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. 
számú melléklet alapján 6.545.074 E Ft-ban, kiadási főösszegét 
4.718.725 E Ft-ban állapítja meg, melyből: 

 
Működési célú bevételek:     4.772.081 E Ft 
Működési kiadások:      3.985.645 E Ft 
Működési egyenleg:         786.436 E Ft 
Felhalmozási célú bevételek:     1.772.993 E Ft 
Felhalmozási célú kiadások:        773.080 E Ft 
Felhalmozási egyenleg:               1.039.913 E Ft 

 
4. § 

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

5. § 
 
A felhalmozási kiadások teljesítése a 8/a., 8/b., 8/c., 9., 11., 13., 14. 
számú mellékletek szerinti részletezésben, 733.080 E Ft-ban kerül 
elfogadásra. 
 

6. § 
 
Az önkormányzati hivatal kiadásait összességében az 8/a., 
részletesen a 8/c., 12. és 13. számú mellékletek tartalmazzák. 
 

7. § 
 
A céltartalékok felhasználása az 12. számú mellékletben foglaltak 
alapján történt. 
 

8. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 
605 főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 15. 
számú melléklet mutat be. A közfoglalkoztatottak 2017. évi átlagos 
statisztikai állomány létszáma 172 fő. 
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(2) A képviselő-testület a 2013. évben létszámleépítés miatt 
megszüntetett álláshelyeket 2017. évben nem állította vissza. 
 
 

9. § 
 
Az önkormányzat közvetett támogatást a 18. számú melléklet alapján 
biztosított. 

 
10. § 

 
Az európai uniós pályázatok részletezése a 16. számú mellékletben 
található. 

 
11. § 

 
A 19. és 20. számú mellékletekben találhatók az önkormányzat 
2017. évi mérlegadatai, valamint a vagyonkimutatás törzsvagyon és 
üzleti vagyon szerinti bontásban. 
 

12. § 
 
Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2017. évi felülvizsgált 
pénzmaradványát a 21. számú melléklet részletezésének 
megfelelően       1.790.838 E Ft-ban fogadja el, melyből a személyi 
juttatás 56.105 E Ft, járulékok 9.815 E Ft, áthúzódó kötelezettségek 
119.735 E Ft, felhalmozásra 56.557 E Ft, pályázatokra 73.737 E Ft. 

 
13. § 

 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet 
elfogadását követően azonnal, de legkésőbb 2018. 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 2018. évre áthúzódó 
kötelezettségek kifizetésre kell, hogy kerüljenek.  

14. § 
 
A 2017. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok kimutatását a 23. számú mellékletben szereplő 
kataszteri naplók tartalmazzák, melyek az önkormányzati 
vagyonrendelet függelékét képezik. 

 
15. § 

 
A rendelet részét képezi a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszere minőségének értékelését tartalmazó vezetői 
nyilatkozatok, valamint a belső ellenőrzés éves összefoglaló 
jelentése. 
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16. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 

 
Előterjesztés Hermann Ottó u. 2. sz. alatti ingatlan adásvételi előszerződéséről. 
 

63/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója hozzájárul, 
hogy a Zrt vezérigazgatója a mellékletben szereplő, Hajdúszoboszló, 
Hermann Ottó u. 2. sz. alatti ingatlanról szóló módosított adásvételi 
előszerződést aláírja.  
 
Határidő:  2018. május 15.  
Felelős:   VgNZrt. vezérigazgatója  
 

Előterjesztés a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítására. 
 
 (A 8/2018. (IV. 19.) sz. rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  
 
Előterjesztés könyvtári beszámoló és munkaterv elfogadására. 
 

64/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1. 
sz. mellékletben kiadott 2017. évi könyvtári szakmai 
beszámolóját. 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2. 
sz. mellékletben kiadott 2018. évi könyvtári munkatervét. 

 
Határidő: 2018. április 19. 
Felelős: jegyző  

 
Előterjesztés az I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésének 
bővítéséről. 
 

65/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Hevpar Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság, ügyvezetője Dr. Parti 
Gabriella (szül: Rimaszécs, 1945.07.14. an: Gecse Mária)  és az I. számú 
gyermek háziorvosi körzet ellátó orvosa, plusz eseti helyettesítő orvosaként 
Dr. Sipos Tímea (szül: Nyíregyháza, 1970.08.26. an: Gáti Ilona, nyilvántartási 
szám: 55477) bekerüljön az érvényben lévő egészségügyi feladat-ellátási 
szerződésének 3.számú mellékletébe. 
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A hozzájárulás azonban nem változtatja meg, a jelenleg érvényben lévő 
feladat-ellátási szerződést és a szerződés 3. sz. mellékletében foglaltakat, 
vagyis Dr. Parti Gabriella és Dr. Ozsváth Márta gyermekorvosok egymásnak 
kötelezően, állandó helyettesei. 
 
Határidő: 2018. április 27. 
Felelős: jegyző, irodavezető-helyettes 

 
Előterjesztés a Sarkcsillag Invest Kft. kérelmével kapcsolatban. 
 

66/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy: 
- A Sarkcsillag Invest Kft. /4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 71./ új 

megállóhelyet építsen ki a Városnéző Nosztalgiavonat számára a 
Szent Erzsébet utcán az előterjesztésben foglaltak és az Admin 
Kingdom Kft. /3325 Noszvaj, Sport u. 34./ A-3/2018. számú 
engedélyezési dokumentációja alapján.  

- A Sarkcsillag Invest Kft. /4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 71./ a 
Szent Erzsébet utcán kialakítandó új megálló mellé 2 db parkoló 
helyet és ahhoz 1 db elektromos villám töltőt telepítsen az 
előterjesztésben foglaltak alapján.  

- A Sarkcsillag Invest Kft. /4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 71./ a 
következő 5 évben kizárólagosan használja az új megállóhelyet. 

A kialakított parkolóhelyet bevételarányos díjfizetéssel veheti igénybe, 
melynek mértéke a töltő termelte bevétel 10 %-a.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Előterjesztés pályázati lehetőségről. 
 

67/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
pályázat benyújtását a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a Magyarország 
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet 
II.2. pont a), b) és c) pontok szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” elnevezésű felhívásra. 
 
A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Wekerle utca és zug 
előterjesztés szerinti megvalósítását. 
 
Képviselő-testület külön előterjesztés keretében dönt a pályázat konkrét 
műszaki tartalmáról, az igényelt támogatás és vállalt önerő mértékéről. 
 
Határidő: pályázat benyújtására 2018.május 02. 
Felelős: polgármester, jegyző 
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Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztésre vonatkozó pályázat beadásáról. 
 

68/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, a 
pályázat beadásához a GINOP-7.1.9-17 kódszámú pályázati felhívásra és az 
előkészítéséhez szükséges 36 MFt pénzügyi forrást biztosítja 2018. évi 
költségvetés 1. sz. melléklet tartalék terhére. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 

Előterjesztés bírósági ülnökök soron kívüli megválasztására. 
 

69/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

bekezdése alapján Kardos Edit (4031 Debrecen, Diófa utca 38. II/6.) és 
Zabos Péterné (4200 Hajdúszoboszló, Liszt F. u. 46.) személyeket 
bírósági ülnöknek megválasztja. 
 
Határidő:  2018. április 30. 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 
tervének módosításáról. 
 

70/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét 
az előterjesztés mellékletét képező - egységes formátumú - 
közbeszerzési tervnek megfelelően módosítja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2018. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
 

71/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 

72/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről április hónapban adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium intézményvezetői megbízásának 
véleményezésére. 
 

73/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hőgyes 
Endre Gimnázium intézményvezetői megbízásával kapcsolatban nem él a 
véleményezési jogával.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
Előterjesztés a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményvezetői megbízásának véleményezésére. 
 

74/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Thököly 
Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményvezetői megbízásával 
kapcsolatban nem él a véleményezési jogával.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
Előterjesztés időszakos vendéglátóipari létesítmény elhelyezésére alkalmas 
terület pályáztatására. 
 

75/2018. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az időszakos 
vendéglátóipari létesítmény elhelyezésére alkalmas, Gábor Áron utcán 
kijelölt terület előterjesztés szerinti pályáztatásával egyetért.  
A testület egyetért továbbá azzal, hogy az ideiglenesen kijelölt árusítóhelyek 
hasznosítását a hivatal szabadon hasznosíthassa a korábban meghirdetett, 
azonos feltételekkel.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző  

 
 

K.m.f. 
 
 Dr. Sóvágó László sk.           Dr. Korpos Szabolcs sk.            
   polgármester                                                                 jegyző 
 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2018. május 25. 
 
 
Molnár Viktória leíró 


