
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
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Ikt. sz.: 9638-1/2015. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 14-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének elfogadása.) 

 
68/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. 
május 14-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 
NAPIREND: 
 
1. Tájékozató a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói 
Járási Hivatal Hatósági Osztályának, illetve a Járási 
Gyámhivatalának 2014. évi munkájáról (szociális feladatellátás, 
gyámügyi és gyermekvédelmi feladatellátás, ügyfélszolgálati 
tevékenység). 
Előadó: járási hivatalvezető 
 
2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi 
átfogó értékeléséről. 
Előadó: jegyző 
 
3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
Alapító Okiratának módosítására. 
Előadó: vezérigazgató 
 
4. Előterjesztés használati meleg víz központi előállításához 
szükséges beruházásokról. 
Előadó: vezérigazgató 
 
5. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához. 
Előadó: vezérigazgató 
 
6. Előterjesztés a Szép Ernő Kollégium magasabb vezetői 
megbízásának véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés intézmény-működtetési feladatok ellátására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum alapító okiratának 

mailto:polgmhiv@hajduszob.hu


módosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés intézmények gazdasági önállóságának 
megváltoztatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés a helyi szociális rendelet módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés nyári szociális gyermekétkeztetésről. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés Pávai-Vajna Ferenc munkásságának 
felvételére a megyei értéktárba. 
Előadó: jegyző 
 
 
13. Előterjesztés nemzetközi várostervezési gyakorlat 
helyszíneinek meghatározásáról. 
Előadó: jegyző 
 
14. Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3927/145 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatosan. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
bérlakás-gazdálkodási koncepciójában elfogadott határidők 
módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
16. Előterjesztés Városháza energetikai korszerűsítési 
pályázatáról. 
Előadó: jegyző 
 
17. Előterjesztés a kiskereskedelmi szektorban történő 
vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi. CII. törvényhez 
kapcsolódó mentesülés kéréséről. 
Előadó: aljegyző - igazgatási irodavezető 
 
18. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. 
évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről. 
Előadó: polgármester 
 
19. Előterjesztés szökőkutak felújításáról. 
Előadó: főmérnök 
 
20. Előterjesztés szabadtéri felnőtt fitnesz park létesítésével 
kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 



 
21. Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
22. Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat 
beadására 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
23. Tájékoztatás a rágcsálók elszaporodásával kapcsolatos 
interpellációra adott válasz bizottsági kivizsgálásához. 
Előadó: főmérnök 
 
24. Válasz kérdésekre, interpellációkra: 
a) Válasz a fürdő környezetében kerékpártárolók számának 
bővítésével kapcsolatos kérdésre. 
b) Válasz az ingatlantulajdonosok előtti közterületek rendben 
tartásával kapcsolatos kérdésre. 
c) Válasz közterületek rendezésével, fűnyírásával kapcsolatos 
interpellációra. 
d) Válasz az ingatlantulajdonosok zöldhulladékának elszállításával 
kapcsolatos interpellációra. 
Előadó: főmérnök 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
(Tájékozató a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási 
Hivatal Hatósági Osztályának, illetve a Járási Gyámhivatalának 2014. évi 
munkájáról (szociális feladatellátás, gyámügyi és gyermekvédelmi 
feladatellátás, ügyfélszolgálati tevékenység).) 

 
69/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási 
Hivatal Hatósági Osztályának, illetve a Járási Gyámhivatalának 
2014. évi munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
(Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi átfogó 
értékeléséről.) 
 

70/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése és a végrehajtási rendelete 
alapján - az abban előírt tartalmi követelményeknek megfelelően - a 



helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról szóló 2014. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.  
 
2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (továbbiakban: 
KEF) megalakulását és működését támogatja. A KEF a 
működéséhez a tagokat maga toborozza, a szükséges eljárási 
rendet és a szabályzókat is önmaga állapítja meg.  
Hajdúszoboszló Város Polgármesterét a KEF védnökeként 
támogatja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve 2015.május 31.  

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapító 
Okiratának módosítására.) 

 
71/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit 
Zrt. továbbműködéséről dönt, és jelen alapítói határozatát – mint 
legfőbb szervi határozatot – a cégbírósághoz benyújtja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  VgNZrt vezérigazgatója  
 
72/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
határozatával Szűcs Pált (4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9. sz. 
kamarai tagszám: 002733) a társaság könyvvizsgálójának 
megválasztotta  
3 éves időtartamra. Jogviszonyának kezdete: 2015. 06.01., míg 
jogviszonyának vége: 2018. 05.31. 
A könyvvizsgáló megbízási díja 160000 Ft/hó+ÁFA. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  VgNZrt vezérigazgatója  
 
73/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyhangú határozatával a korábban telephelyként bejegyzett 4200 
Hajdúszoboszló Kabai útfél, valamint 4200 Hajdúszoboszló, Oláh 
Gábor u. 16. szám alatti telephelyeit törli, míg 4200 
Hajdúszoboszló, Hermann Ottó u. 2. szám alatti ingatlant 
telephelyként a cégjegyzékbe felvezeti.  
 
Határidő: azonnal  



Felelős:  VgNZrt vezérigazgatója  
 
74/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyhangú határozatával a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét, mely az alapító okirat módosítását is 
tartalmazza, elfogadja.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős:  VgNZrt vezérigazgatója  
 
75/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Dr. Sóvágó László polgármestert az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásával.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  VgNZrt vezérigazgatója  

 
(Előterjesztés használati meleg víz központi előállításához szükséges 
beruházásokról.) 

 
76/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt beruházásában 
a hajdúszoboszlói fűtőmű mellé 3 db egyenként 8 m3-es melegvíz 
tartály kerüljön elhelyezésre úgy, hogy a terület az illetéktelen 
bejutást megakadályozó kerítéssel legyen körbevéve. Hozzájárul 
továbbá, hogy a mellékelt rajzon feltüntetett nyomvonalon 
használati melegvíz szállítására előre szigetelt műanyag vezeték 
kerüljön lefektetésre.  
 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős:   VgNZrt vezérigazgatója 
 

 
(Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához.) 

 
77/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a Hajdúszoboszló 146/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa 
hozzájárul, hogy a tulajdonában lévő ingatlanon a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit ZRt. a meglévő régi ravatalozó 
épületet átalakítsa és bővítse a következő funkciókkal: 



temetőiroda, ügyfélszolgálat, szociális helyiségek és 
bemutatóterem.  

 
A hozzájárulást Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete építési engedélyezési eljáráshoz adta meg.  

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a 146/3 és a 146/6 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa 
hozzájárul, hogy telekalakítás keretében a két ingatlan 
összevonásra kerüljön.  
A telekalakítási feladatokkal megbízza a Hajdúszoboszlói 
Nonprofit Zrt-t.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 
aláírására.  

 
Határidő: - 
Felelős: VgNZrt vezérigazgatója  

 
(Előterjesztés a Szép Ernő Kollégium magasabb vezetői megbízásának 
véleményezésére.) 

 
78/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szép Ernő Kollégium magasabb vezetői megbízásával 
kapcsolatosan nem kíván állást foglalni.  
 
Határidő:  -  
Felelős:   -  

 
(Előterjesztés intézmény-működtetési feladatok ellátására.) 

 
79/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
2015. szeptember 1-jétől továbbra is működtetni kívánja az alábbi 
állami fenntartású köznevelési intézményeket.  
o Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, 
o Szép Ernő Kollégium, 
o Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola, 
o Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
o Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, 
o Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 
o Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, 
o Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
Hajdúszoboszlói Tagintézménye.   

 
Határidő: 2015. június 15. 
Felelős:     jegyző 

 



(Előterjesztés a Bocskai István Múzeum alapító okiratának módosítására.) 
 

80/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az 1. sz. mellékletben kiadott Bocskai István Múzeum 
Alapító okiratának Módosító okiratát, és a 2. számú mellékletben 
kiadott Bocskai István Múzeum módosításokkal egybeszerkesztett 
Alapító okiratát. 
 
Határidő: 2015. május 14., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, intézményvezető 

 
(Előterjesztés intézmények gazdasági önállóságának megváltoztatására.) 

 
81/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az 1. sz. mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói  
Egyesített Óvoda Alapító okiratának Módosító okiratát és a 2. 
számú mellékletben kiadott Hajdúszoboszló Egyesített Óvoda 
módosításokkal egybeszerkesztett Alapító okiratát. 
 
Határidő:     2015. május 14., illetve értelemszerűen   
Felelős:         polgármester, jegyző, intézmények vezetői 

 
82/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az 3. sz. mellékletben kiadott Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár Alapító okiratának Módosító 
okiratát és a 4. számú mellékletben kiadott Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár módosításokkal 
egybeszerkesztett Alapító okiratát. 
 
Határidő:     2015. május 14., illetve értelemszerűen   
Felelős:         polgármester, jegyző, intézmények vezetői 
 
83/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az 5. sz. mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói Városi 
Televízió Alapító okiratának Módosító okiratát és a 6. számú 
mellékletben kiadott Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
módosításokkal egybeszerkesztett Alapító okiratát. 
 
Határidő:     2015. május 14., illetve értelemszerűen   
Felelős:         polgármester, jegyző, intézmények vezetői 

 
84/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  



 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja az 7. sz. mellékletben kiadott Járóbeteg-Ellátó 
Centrum Alapító okiratának Módosító okiratát és a 8. számú 
mellékletben kiadott Járóbeteg-EllátóCentrum módosításokkal 
egybeszerkesztett Alapító okiratát. 
 
Határidő:     2015. május 14., illetve értelemszerűen   
Felelős:         polgármester, jegyző, intézmények vezetői 
 
85/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 
47/2015. (III.19.) sz. határozata alapján 2015. július 1-től 

 a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
költségvetési intézménytől a gazdaságvezető és pénztáros-
könyvelő közalkalmazottakat áthelyezi a Hajdúszoboszlói 
Egyesített Óvoda költségvetési intézményhez, 

 a Hajdúszoboszlói Városi Televízió költségvetési 
intézménytől a gazdaságvezető közalkalmazottat áthelyezi a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda költségvetési intézményhez, 

 a Járóbeteg-Ellátó Centrum költségvetési intézménytől két 
fő gazdálkodási szakfeladatot ellátó közalkalmazottat áthelyezi a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda költségvetési intézményhez. 
Határidő:     2015. május 14., illetve értelemszerűen   
Felelős:         polgármester, jegyző, intézmények vezetői 
 
86/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felkéri az intézmények vezetőit a feladatok és a 
felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodás előkészítésére, illetve az 
SZMSZ-ek módosítására. 
 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a Polgármestert a város költségvetési rendeletének 
módosítására.  

 
Határidő:     2015. május 14., illetve értelemszerűen   
Felelős:         polgármester, jegyző, intézmények vezetői 

 
(Előterjesztés nyári szociális gyermekétkeztetésről.) 

 
87/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi nyári gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó 
pályázatot benyújtja. A feladat önerejét az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) számú önkormányzati 



rendelet 10. számú melléklet 8/ÖK során lévő 3 M Ft fedezet 
biztosítja.  
 
Határidő: 2015. május 15. 
Felelős:    jegyző/irodavezető-helyettes 

 
(Előterjesztés Pávai-Vajna Ferenc munkásságának felvételére a megyei 
értéktárba.) 

 
88/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi 
XXX. törvény alapján az előterjesztés melléklete szerinti 
pályázatot nyújt be Dr. Pávai-Vajna Ferenc munkásságának 
Hajdú-Bihar Megyei Értéktárba történő felvételére. Megkeresi 
azon települések önkormányzatait, ahol a főgeológus jelentős 
tevékenységet végzett, hogy nyilatkozatukkal támogassák a 
hévizek atyja életművének országos értéktárba kerülését. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés nemzetközi várostervezési gyakorlat helyszíneinek 
meghatározásáról.) 

 
89/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nemzetközi várostervezési gyakorlat (MEPS) keretében a 
Hajdúszoboszlóra érkező hallgatók részére a tanulmány 
elkészítésére az alábbi hat projekt helyszínt jelöli meg, a 
következő feladatokkal:  
 
1. Szent István park – Debreceni útfélen lévő gyógyvízkút 
emlékművének szerves összekapcsolása, a Hőforrás utcai 
csomópont dekoratív kétsávos körforgalmi csomóponttal 
városkapuvá alakítása, Fürdő utca áttervezése (lovas kocsik, 
bringó-hintó, kisvonat részére megálló kialakítása, kerékpártárolók 
rendezése), Mátyás király sétány burkolatának átgondolása, 
zöldfelületeinek növelése, sétálóutca jellegű kialakítása. Gyalogos 
rendszer kidolgozása Mátyás király sétány – Pávai Vajna utca – 
Gábor Áron utca – Fürdő utca útvonalon. Szent István park 
burkolatainak áttervezése, attrakciók, árusok helyeinek 
kialakítása, egységes szerkezet a Mátyás király sétánnyal. 
 



2. József Attila utca – Coop üzlet parkoló – Arany János utca 
– Mentőbejáró – Bessenyei utca – Jókai sor – Szilfákalja 
közlekedési kapcsolatainak felülvizsgálata, minél kevesebb 
úttorkolat kialakítása a Szilfákaljára. Lehetőség szerint a Jókai sor 
kétirányú úttá tétele. 
3. Közúti csomópontok átalakítása Hősök tere – Luther utca – 
Szilfákalja – Bethlen utca, Halasi Fekete Péter tér – Bethlen utca – 
Piac parkoló, Kossuth utca – Hősök tere – Gönczy Pál utca, 
Puskin utca – Hősök tere Rákóczi utca – Dózsa György út, lámpás 
csomópontok indokoltságának felülvizsgálata, eltolt csomópontok 
összehangolása, esetlegesen körforgalmú csomópontokká 
alakítása és ezek környezetre gyakorolt hatásainak elemzése. 
Kálvin tér élhetőbbé tétele, zöldfelületek, útburkolat, parkolóhelyek 
átgondolása, Ady Endre utcai kerékpárút összekötése a Hősök 
tere kerékpárúttal. 
 
4. Dózsa György úti kerékpárút kialakíthatóságára javaslat 
kidolgozása a Rákóczi utca – Kabai útféli kerékpárút között, illetve 
a Tesco Áruházig. A Nádudvari út – Bajcsy-Zsilinszky utca – 
Dózsa György út csomópont szabályozottá tételére javaslat 
kidolgozása. 
 
5. Szép Ernő utcán tervezett műfüves sportpálya, illetve a 
Bánomkert térség feltárásának, megközelíthetőségnek 
kidolgozása a Debreceni útfél irányából. A Tessedik Sámuel utca 
melletti ~6 hektáros önkormányzati erdő parkerdővé, élhetővé 
alakítása.  
 
6. Tervezett városi körgyűrű szakaszonkénti felülvizsgálata, 
szükségességének, vagy elhagyásának indoklása. 
 
A képviselő-testület a program lebonyolításához 1.000.000.-Ft-ot 
biztosít a 2015. évi költségvetés tartalékából. 
 
Határidő: 2015. június 20. 
Felelős:jegyző 

 
(Előterjesztés a hajdúszoboszlói 3927/145 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatosan.) 

 
90/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Rezeda utcán található 3927/145 hrsz-ú 
40m2 nagyságú ingatlant Kajári Ferenc és Kajári Ferencné bruttó 
188.000,-Ft értéken, azaz 3.700,-Ft+ÁFA négyzetméterenkénti 
áron vásárolja meg Hajdúszoboszló Város Önkormányzatától.   
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 
szerződés aláírására. 



 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata bérlakás-
gazdálkodási koncepciójában elfogadott határidők módosítására.) 

 
91/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
167/2014.(XII.18.) számú határozattal elfogadott lakás-
gazdálkodási koncepció 7.) pontjának határidejét a további 
feladatok ütemezésére vonatkozóan 2015. október 31. napjára, a 
10.) pontjának határidejét 2015. november 30. napjára módosítja. 
 
Határidő: 2015. október 31 és november 30. 
Felelős: jegyző, 
vagyonkezelő 
 

(Előterjesztés Városháza energetikai korszerűsítési pályázatáról.) 
 

92/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújtott be a 119/2014.(VII.03.) számú testületi 
határozat alapján „Hajdúszoboszlói Városháza energetikai 
korszerűsítése” címmel, amely a Környezet és Energia Operatív 
Program Irányító Hatóság döntése alapján 142.887.700 Ft 
támogatásban részesült. Az Önkormányzat a 2015. évi 
költségvetésében a pályázathoz szükséges forrásokat és egyéb 
kiadásokra további 3 millió forintot a pályázati céltartalékból 
elkülönít. A pályázat megvalósítása elindul a támogató okirat 
megérkezése előtt, figyelembe véve az Irányító Hatóság által 
meghatározott véghatáridőt. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi. CII. törvényhez kapcsolódó 
mentesülés kéréséről.) 

 
93/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az Önkormányzat közvetlenül is keresse meg a 
Nemzetgazdasági Minisztériumot annak érdekében, hogy a 
Kormány a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi 
munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi. CII. törvényhez 



kapcsolódóan - turisztikai érdekekre hivatkozva - határozzon meg 
mentességi feltételeket Hajdúszoboszló vonatkozásában. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegezésről.) 

 
94/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 
mellékelt összegezés szerint - tudomásul veszi az Önkormányzat 
2014. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai 
összegezés tartalmát. 
 
Határidő: 2015. május 31. 
Felelős: polgármester 

 
(Előterjesztés szökőkutak felújításáról.) 

 
95/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a köztéri szökőkutak felújítását - prioritási sorrendben, a 
rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig - az alábbiak szerint: 
 
1. Szilfákalja – József A. utca kereszteződésben lévő 
szökőkút: 
A plasztika jelenlegi elhelyezkedésének és kialakításának - 
medencetér - megtartása mellett kiépül a vízforgatós rendszer, a 
szökőkút beüzemelésre kerül, a burkolatba épített térvilágítás 
kiépítésével egy interaktív szökőkút, új látványelem jön létre. 
 
2. Fürdő u. – Mátyás K. sétány kereszteződésében 
        A szökőkút funkció megszüntetése mellett, a meglévő 
medencetér részleges visszabontása után (szélső perem bontása) 
annak területét szükség szerint térkő burkolattal kell ellátni, 
megtartva Várady Sándor művész alkotását. 
 
3. Művelődési Központ előtti szökőkút: 
A medencetér és a három kútfő jelenlegi szinten marad, a 
medencetér gyalogos közlekedési felülettől történő lehatárolása 
érdekében perem kiépítése szükséges. 
 
A Képviselő-testület a felújítási munkálatokkal a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit ZRt.-t bízza meg. 
 
Határidő: 1. pont esetén 2015.június 30., a 2. 3. pontok esetén 
2015. július 15. 



Felelős:jegyző, VGN Zrt. vezérigazgató 
 
(Előterjesztés szabadtéri felnőtt fitnesz park létesítésével kapcsolatosan.) 

 
96/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a Major utcai lakótelepen,a Thököly iskolában 
kialakításra kerülő szabadtéri felnőtt fitnesz parkban az alábbi 
elemek kerüljenek elhelyezésre: 
 
1. láb és derék ízületekre /terpesz/ (mozgó alkatrészes) 
2. has és hátizom erősítés, valamint gerincízületre /has pad/ 
(fix alkatrészes) 
3. láb, boka, és csukó, valamint csípőizomzat erősítésére 
/séta-kézmozgatással/ (mozgó alkatrészes) 
4. csípő, derék, és hátizom erősítésére /ülő, vagy álló forgó/ 
(mozgó alkatrészes) 
5. alsó végtagok erősítésére /kerékpár/ (mozgó alkatrészes) 
6. kar, váll, hát, valamint hasizmok erősítésére /húzódzkodó/ 
(fix alkatrészes)  
7. külső- láb, csípő, hasizmok erősítésére /láblendítő/ (mozgó 
alkatrészes) 
8. váll, könyök, csukló erősítésre /kerékforgató/ (mozgó 
alkatrészes) 
9. izmok nyújtására szolgáló eszköz I. (mozgó alkatrészes) 
10.  izmok nyújtására szolgáló eszköz II. (mozgó alkatrészes) 
11. 2 db pad, 1 db hulladékgyűjtő edényzet, 1 db kerékpártároló 
(opcionális tétel) 
 
Támogatja továbbá, hogy a mellékelt helyszínrajz szerint 
elhelyezkedő fitnesz park köré kerítés és térvilágítás (opcionális 
tétel) létesüljön az előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
Határidő: 2015. augusztus 31. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés játszóterek felújításával kapcsolatosan.) 

 
97/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  
támogatja, hogy a köztéri játszóterek felújítása során az alábbi 
eszközök kerüljenek beszerzésre: 
  
Bartók telepi játszótér (6-14 éves korosztály számára): 
-       1 db    kétállásos hinta (lap+bébi hintával felszerelve)  
-       1 db    csúszda   
-       1 db    négyszögletű mászóka 
-       1 db    mérleghinta (kétállásos)  



-       1 db    kosárpalánk (meglévő felújítása vagy beszerzés) 
-       1 db tájékoztató tábla a játékok használatára vonatkozóan és 
házirend   
-       1 db    hulladékgyűjtő és 1 db pad (opcionális tétel) 
-       1db     térvilágítás (opcionális tétel) 
  
Rákóczi utca 116.sz. előtt (3-6 éves korosztály számára) 
-       2 db kétállásos hinta (lap hintával felszerelve)  
-       1 db kétállásos hinta (bébi hintával felszerelve) 
-       1 db fészekhinta  
-       1 db játszóvár (3 tornyos) 
-       1 db mászókás csúszda hálóval 
-       1 db háromszög mászóka 
-       1 db hatszögletű mászóka  
-       1 db kétrugós egyensúlyozó 
-       4 db rugós játék 
-       1 db „pollyball” 
-       1 db billenő korong 
-       1 db korong lépegető 
-       1 db egyensúlyozó híd 
-       1 db tájékoztató tábla a játékok használatára vonatkozóan és 
házirend   
-       2 db hulladékgyűjtő és 2 db pad (opcionális tétel) 
-       2 db térvilágítás (opcionális tétel) 
  
Galgócz sori játszótér (6-14 éves korosztály számára) 
-       1 db kétállásos hinta (lap+bébi hintával felszerelve)  
-       1 db kombinált vár csúszdával  
-       1 db hatszögletű mászóka  
-       1 db tájékoztató tábla a játékok használatára vonatkozóan és 
házirend   
-       1 db hulladékgyűjtő és 2 db pad (opcionális tétel) 
-       1db térvilágítás (opcionális tétel) 
         
Határidő: 2015.július 31. 
Felelős:   jegyző 
 

(Előterjesztés a gyermekétkeztetés feltételeit javító pályázat beadására.) 
 

98/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Rákóczi 
utca 21. szám alatti központi óvoda konyhája fejlesztésére. A 
pályázati önrészt, 30.000.000 Ft-ot biztosítja a tartalékok, 
pályázati céltartalékok keret terhére. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges 



nyilatkozatok kiadásával, felkéri a jegyzőt a pályázat beadásával 
kapcsolatos feladatok ellátására. 
 
Határidő: 2015. május 29. 
Felelős: jegyző 

 
(Válasz a fürdő környezetében kerékpártárolók számának bővítésével 
kapcsolatos kérdésre.) 

 
99/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Orosz János  fürdő környezetében kerékpártárolók 
számának bővítésével kapcsolatos kérdésére adott választ.  
A válasz kivizsgálásával megbízza az önkormányzat 
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságát.  
 
Határidő: június 18.  
Felelős: bizottsági elnök 

 
(Válasz az ingatlantulajdonosok előtti közterületek rendben tartásával 
kapcsolatos kérdésre.) 

 
100/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Antalné Tardi Irén ingatlantulajdonosok előtti 
közterületek rendben tartásával kapcsolatos kérdésé adott választ.  
A válasz kivizsgálásával megbízza az önkormányzat 
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságát.  
 
Határidő: június 18.  
Felelős: bizottsági elnök 

 
(Válasz közterületek rendezésével, fűnyírásával kapcsolatos 
interpellációra.) 

 
101/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Marosi György Csongor közterületek 
rendezésével, fűnyírásával kapcsolatos interpellációjára adott 
választ.  
A válasz kivizsgálásával megbízza az önkormányzat 
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságát.  
 
Határidő: június 18.  
Felelős: bizottsági elnök 
 



(Válasz az ingatlantulajdonosok zöldhulladékának elszállításával 
kapcsolatos interpellációra.) 

 
102/2015. (V. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Kállai István ingatlantulajdonosok 
zöldhulladékának elszállításával kapcsolatos interpellációjára 
adott választ.  
A válasz kivizsgálásával megbízza az önkormányzat 
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságát.  
 
Határidő: június 18.  
Felelős: bizottsági elnök 
 

K.m.f. 
 

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

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2015. június 1. 
 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 

 


