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Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 

4200. Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

telefon: 52/557-300 fax: 52/557-302 

e mail: polgmhiv@hajduszob.hu 

______________________________________________ 

Ügyiratszám: 8395-1/2015.  

K I V O N A T 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága a 

2015. április 15 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

61/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága a 

2015. április 15 - ei ülésének napirendjét a következők szerint határozza meg: 

Napirendi pontok: 

1. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának elfogadására.(1.sz. 
képviselő testületi napirend) 
Előadó: jegyző 

2. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2014. évi 
tevékenységéről: Városgazdálkodási Zrt (2/b.sz. képviselő – testületi napirend) 
Előadó: vezérigazgató 

3. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 
(6.sz.képviselő – testületi napirend) 
Előadó: polgármester 

4. Előterjesztés kátyúzási munkákra pénzügyi keret elkülönítéséről (11.sz. képviselő – 
testületi napirend) 
Előadó: főmérnök 

Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag: 

5. Előterjesztés a 2015. évi közterület használatról 
Előadó: főmérnök 

6. Előterjesztés a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezéséről 
    Előadó: főmérnök 

7. Méhesné Csendes Mária kérelme 
8. Egyebek 

 

mailto:polgmhiv@hajduszob.hu
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Napirendek megtárgyalása: 

1. Előterjesztés az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának elfogadására 

62/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága 

támogatja, hogy 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 ill. jegyző 

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

 
63/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága 

elfogadásra javasolja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő – testületének a 

Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt 2014 évi tevékenységéről készült beszámolót. 

Határidő : azonnal 

Felelős  : vezérigazgató 

3. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról 

64/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága 

elfogadásra javasolja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi 

rendeletet elfogadja: 

       Rendelet-tervezet! 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének                     

……../2015. (………….) 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 
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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 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. § 
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Az önkormányzati hivatal kiadásait összességében az 8., részletesen a 9. és 11. számú 
mellékletek tartalmazzák. 

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. § 
 

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. 
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Dr. Sóvágó László            Dr. Vincze Ferenc   
     polgármester             jegyző 

 

4. Előterjesztés kátyúzási munkákra pénzügyi keret elkülönítéséről 

65/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottsága 

elfogadásra javasolja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének a városi 

költségvetés „Helyi utak fenntartása” költséghely felosztását és az alábbi két költséghelyek 

meghatározását a városi költségvetés 9.sz. mellékletében (városüzemeltetés): 

• helyi utak fenntartása : 30.000.000,- Ft 

• helyi utak kátyúzása  : 20.000.000,- Ft 

 

A 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 

5. Előterjesztés a 2015. évi közterület használatról 
 

66/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelem alapján, az alábbi 
döntést hozza 2015. évre vonatkozóan: 

 A Bizottság támogatja elektromos kisautó üzemeltetését a Szent István parkban, az 
1.sz. mellékletet képező helyszínrajz szerinti területen, amely a valóságban a parkoló 
óra mellett a Gyógyfürdő főbejáratával szemben lévő parkolóban található.  

  
Határidő:  - 

Felelős:    Jegyző 

67/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelem alapján, az alábbi 
döntést hozza 2015. évre vonatkozóan: 

 A Bizottság támogatja elektromos kismotor üzemeltetését a Szent István parkban 
található játszótereket kettészelő sétány „vakparkoló” felőli végén.  

Határidő:  - 

Felelős:    Jegyző 
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68/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelmek alapján az alábbi 
döntéseket hozza 2015. évre vonatkozóan: 
Támogatja, hogy a zenés és táncos produkciók számára a helyek biztosítása (a fizetős és 
térítésmentes használatok esetén egyaránt) a Hivatal által meghatározott beosztás szerint  
történjen. Egyidejűleg nem támogatja a téren, a szökőkút környékén fizetős hely kijelölését. 
 
Határidő:  - 

Felelős:  Jegyző 

69/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelmek alapján az alábbi 
döntéseket hozza 2015. évre vonatkozóan: 
Támogatja a zenés produkciók számára 1 db fizetős hely kijelölését a Szent István park 
Mátyás király sétány felöli részén, a Pávai szobornál. A hely biztosítása a Hivatal által 
meghatározott beosztás szerint történjen.  
Határidő:  - 

Felelős:  Jegyző 

70/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelmek alapján az alábbi 
döntéseket hozza 2015. évre vonatkozóan: 
Támogatja, hogy a zenés és táncos produkciók számára 2 db térítésmentes hely kerüljön 
kijelölésre az előterjesztésben foglaltaknak megfelelőn, mely helyek igénybevétele a Hivatal 
által meghatározott beosztás szerint  történjen.  
 
Határidő:  - 

Felelős:    Jegyző 

71/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelmek alapján az alábbi 
döntéseket hozza 2015. évre vonatkozóan: 
A Szilfákalján a Gólya-zug és a József Attila utca közé eső szakaszon nem jelöl ki ideiglenes 
árusító helyeket, ide nem értve a meglévő üzlethelyiségek esetleges közterület használati 
igényeit.   
 
Határidő:  - 
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Felelős:    Jegyző 

72/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelmek alapján az alábbi 
döntéseket hozza 2015. évre vonatkozóan: 
Támogatja a Mátyás király sétányon a gyalogjárdának könyv- és hangoskönyv árusításával 
egybekötött, dedikálás céljára történő igénybevételét a rendőrségi bódé előtt. 
 
Határidő:  - 

Felelős:    Jegyző 

73/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága nem 
támogatja a hivatal javaslatát, miszerint a Szent István parkban (József Attila utca – 
Debreceni útfél – Fürdő utca által bezárt terület) és a Mátyás király sétányon további 
ideiglenes árusító helyet a bizottság ne jelöljön ki 2015. évre vonatkozóan. 
 
Határidő:  - 

Felelős:    Jegyző 

74/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 
közterület ideiglenes használatával kapcsolatosan beérkezett kérelmek alapján az alábbi 
döntéseket hozza 2015. évre vonatkozóan: 
A Szent István parkban kérelmezők által megjelölt árusító helyek kijelölését - homokkép 
készítése és árusítása valamint  fagylalt, shake, jégkása, jegeskávé, koktél, gyros árusítása 
céljára – a Bizottság következő ülésén újra tárgyalja.  
 
Határidő:  - 

Felelős:    Jegyző 

6. Előterjesztés a Fogthüy utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezéséről 
 
75/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága a 

Fogthüy utcán 2 db épített sebességcsökkentő küszöb kihelyezését az utca kétirányúsítását 

követően újratárgyalja, amennyiben a kérelmet kiváltó hatások továbbra is fennállnak. 

 

Határidő:  - 

Felelős:    Jegyző 
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7. Méhesné Csendes Mária kérelme 
 

76/2015. (IV.15.) VMB határozat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága – a 

Bizottság eltérő döntéséig, határozatlan időtartamra - támogatja Méhesné Csendes Mária 

(Hajdúszoboszló, Bartók Béla u.33.) közterület – használattal kapcsolatos kérelmét, a 

KMMKK előtti téren 40m2 területre vonatkozóan, hogy ott vendéglátóipari előkertet alakítson 

ki.  

A kérelmező köteles a közterület-használatára vonatkozóan a szükséges engedélyeket 

beszerezni, valamint az igényelt terület használatára vonatkozóan hatósági szerződést kötni, 

és az 5/2009. (II. 26.) sz. Önkormányzati rendelet szerinti díjat megfizetni. 

Határidő: - 

Felelős:   Jegyző 

 

 

K.m.f. 

   Orosz János sk.                                    Kállai István sk. 

              bizottság alelnöke                             bizottság elnöke 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

Hajdúszoboszló, 2015. április 15. 

 

Molnár Edit leíró 

 


