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

     Ikt. sz.: 6728-1/2017. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. 
március 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 

41/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND:  
 
1. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, 
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról. 
Előadó: kapitányságvezető 
 
2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 
2016. évi munkájáról. 
Előadó: polgárőrség elnöke 
 
3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2016-os működéséről. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
4. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 
2016. évi működéséről szóló beszámolóhoz. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés óvodai körzethatárok jóváhagyására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatban. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés a Dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes 
kérésének támogatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés alapítványok támogatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosításáról. 
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Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés forrás biztosítására közterületek felújítása 
céljára. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés intézmény-felújítás céljára történő pénzügyi 
forrás biztosítására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés az FGSZ Földgázszállító Zrt. támogató 
felajánlásával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14. Előterjesztés pályázati lehetőségről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. 
évi közbeszerzési tervéről. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
16. Előterjesztés szabadidő központ létrehozására. 
Előadó: polgármester 
 
17. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetőjének megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi 
felhívásról. 
Előadó: polgármester 
 
18. Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában 
(köztisztviselői illetményemelés).  
Előadó: indítványozó képviselő  
 
19. Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában 
(korrupcióellenes harc).  
Előadó: indítványozó képviselő 
 
20. Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzet 
fanyesésekkel kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés önkormányzat által nyújtott lakáshitel 
visszafizetésének hátralékosairól. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
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2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása ügyében benyújtott 
fellebbezésére. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
3. Előterjesztés kifogás elbírálásáról.  
Előadó: megbízott jegyző  
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 
 
 

Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, 
a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról. 
 

42/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 
Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 
2016. évi munkájáról. 
 

43/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2016. évi 
munkájáról szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 
Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2016-os működéséről. 
 

44/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mezei őrszolgálat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 
 

Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. 
évi működéséről szóló beszámolóhoz. 
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45/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy  
-  az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság jogutódja - a 2013. 
december 30-án létrejött Közszolgáltatási Szerződésben vállalt 
kötelezettségének 2016. évben eleget tett, s 
- a Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak 
alapján a 2016. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, 
valamint a szokásos mértékű nyereség biztosítása érdekében az 
önkormányzat 5.166,-eFt összegű önkormányzati működési 
támogatást biztosít. A működési támogatás forrása: 4.758,-eFt a 
2016. évi pénzmaradvány, míg 408,-eFt a 2017. évi városi 
költségvetés általános tartalék kerete. 
- Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak 
alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a 
szokásos mértékű nyereség összege 2016. évben 19.825,-eFt volt.  
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős:   mb. jegyző 

 
Előterjesztés óvodai körzethatárok jóváhagyására. 

 
46/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fenntartásában lévő Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda kötelező 
felvételt biztosító körzethatárát a település közigazgatási határával 
megegyezően jelöli ki.  
A tagóvodák körzethatárait az 1. sz. mellékletben meghatározottak 
szerint jelöli ki. 
 
Határidő:  2017. március 23. 
Felelős:    mb. jegyző 

 
Előterjesztés főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatban. 
 

47/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

 elfogadja a főtéren elhelyezendő pannókra vonatkozó 1. sz. 
mellékletben kiadott szerződéstervezetet, 

 a 16 millió forint vállalkozási díj a város költségvetésében 
rendelkezésre áll, 

 felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert a vállalkozói szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. március 23. illetve értelemszerűen 
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Felelős:   megbízott jegyző 
 
Előterjesztés a Dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes 
kérésének támogatására. 
 

48/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes próbatermében a 
gáz, víz, fűtési rendszer felújításához 1.000.000.- forinttal hozzájárul, 
mely összeget a költségvetési tartalékból biztosítja. 
 
Határidő: 2017. március 23., illetve értelemszerűen 
Felelős:   mb. jegyző 

 
Előterjesztés alapítványok támogatására. 
 

49/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
200.000 Ft összeggel támogatja a Fekete Borbála Alapítvány 2017. 
évi programjait. 
Az összeg fedezete a költségvetés tartalék kerete.  
 
Határidő: 2017. március 23., illetve értelemszerűen 
Felelős:   mb. jegyző 

 
50/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
200.000 Ft összeggel támogatja a Hajdúszoboszlói Fazekasházért 
Alapítvány 2017. évi programjait. 
Az összeg fedezete a költségvetés tartalék kerete.  
 
Határidő: 2017. március 23., illetve értelemszerűen 
Felelős:   mb. jegyző 

 
Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására. 
 
A 6/2017. (III. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.  
 
Előterjesztés pénzügyi forrás biztosításáról. 
 

51/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Luther utcai leállósáv megvalósítására 8.500.000,- Ft pénzügyi 
forrást biztosít a 2017. évi költségvetés általános tartalék kerete 
terhére. 
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Az „Adósságkonszolidációban részt nem vett ÖK támogatása 2016.” 
költséghelyen biztosított pénzügyi keretösszeghez - közbeszerzési 
és hatósági díjak, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
és műszaki ellenőri feladatok ellátásának fedezeteként - további 1 
MFt keretösszeget biztosít a 2017. évi költségvetés általános tartalék 
kerete terhére. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   mb. jegyző  

 
Előterjesztés forrás biztosítására közterületek felújítása céljára. 
 

52/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. évi városi költségvetésben a közterületek felújítására 20 Mft 
összeget biztosít az általános tartalék keret terhére, melynek 
felhasználásáról a hivatal javaslata alapján külön előterjesztés 
keretében dönt. 
 
Utasítja mb. jegyzőt az előkészítéshez szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Határidő: előterjesztés keretfelhasználásra: 2017. júniusi ülés  
Felelős:   mb. jegyző  
 

Előterjesztés intézmény-felújítás céljára történő pénzügyi forrás 
biztosítására. 
 

53/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. 
évben 50 MFt összegű forrást biztosít a fenntartása alá tartozó 
intézmények felújítási munkálatainak elvégzésére a városi 
költségvetés általános tartalék kerete terhére.  
 
Határidő: folyamatos, ütemezés szerint 
Felelős:   mb. jegyző  

 
Előterjesztés az FGSZ Földgázszállító Zrt. támogató felajánlásával 
kapcsolatosan. 
 

54/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
köszönettel elfogadja az FGSZ Földgázszállító Zrt. 3 millió Ft 
összegű támogatását. A támogatást az Önkormányzat 
játszótérfejlesztésre kívánja fordítani, melynek konkrét helyszíne 
meghatározására felhatalmazza a mb. jegyzőt a Zrt.-vel történő 
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további egyeztetések lefolytatására a mielőbbi megvalósítás 
érdekében. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert az együttműködés kereteit 
meghatározó Támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. május 19. 
Felelős:   mb. jegyző 
                polgármester 

 
Előterjesztés pályázati lehetőségről. 
 

55/2017. (III. 23.) 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 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II.2. pont a) és c) pontok 
szerinti „ Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” elnevezésű felhívásra. 
 
A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Gábor Áron utca 
Szent Erzsébet és Pávai Vajna Ferenc utca közötti szakaszának 
előterjesztés szerinti megvalósítását. 
 
Képviselő-testület külön előterjesztés keretében dönt a pályázat 
konkrét műszaki tartalmáról, az igényelt támogatás és vállalt önerő 
mértékéről. 
 
Határidő:  pályázat benyújtására 2017.május 02. 
Felelős:    Polgármester 
                 mb. Jegyző 

 
Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervéről. 
 

56/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 
tervét - az előterjesztés mellékletében rögzített tartalommal - 
elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2017. december 31. 
Felelős: polgármester 
 

Előterjesztés szabadidő központ létrehozására. 
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57/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a „volt Honvéd üdülő” 
területen szabadidő központ létesüljön. A szabadidő központ által 
nyújtandó lehetőségek kidolgozására tervezőket kell felkérni, 
biztosítani kell, hogy a lakosság észrevételeit, javaslatait 
megtehesse. A munkára a költségvetési tartalék terhére 5 millió 
forintot biztosít. 
 
Felelős:   polgármester  
Határidő:  folyamatos, illetve 2017. augusztus 31. 

 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetőjének megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi 
felhívásról. 
 

58/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
67/2016. (IV.14.) képviselő-testületi határozatával kapcsolatos 
törvényességi felhívást megismerte, azzal nem ért egyet.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
 

Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában 
(köztisztviselői illetményemelés). 
 

59/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, élve 
az Alaptörvény 32. cikk (1) j) pontjában biztosított felterjesztési 
jogával, Magyarország Kormányához fordul azzal, hogy 
kezdeményezi, az Országgyűlés döntsön  
a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. 
§-a szerinti illetményalap (38 650 forint) 20 %-os emeléséről;  
b) a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 
bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. 
rendelet alapján, az önkormányzatok költségvetési szerveinél 
alkalmazásban álló köztisztviselők, közalkalmazottak valamint egyéb 
munkavállalók részére fizetendő bérkiegészítés teljes összegének 
központi költségvetésből történő biztosításáról.  
c) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy döntésünkről az országgyűlés elnökét 
és Bodó Sándor országgyűlési képviselőt értesítse, és kérje meg, 
hogy a város álláspontját a Parlamentben képviselje.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   polgármester 
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K.m.f. 

 
 

Dr. Sóvágó László sk.                Dr. Korpos Szabolcs sk. 
polgármester          mb. jegyző 

 
 

A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2017. június 6. 

 
 

Molnár Viktória leíró 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


