
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 8167-1/2016. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 14-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének elfogadása.) 
 

49/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok 2015. évi tevékenységeiről: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 
Előadó: vezérigazgatók, ügyvezető igazgató 
 
2. Előterjesztés a GINOP-1.3.4-15 pályázat benyújtásához kapcsolódó 
fenntartási nyilatkozatról. 
Előadó: ügyvezető igazgató 
 
3. Beszámoló a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
tevékenységéről 2011-2016. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
magasabb vezetőjének megbízásáról. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. 
Előadó: városi főépítész 
 
6. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2015. évi 
végrehajtásáról. 
Előadó: jegyző 
 
7. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
8. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2015. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
 
9. Előterjesztés energetikai pályázat előkészítésére. 
Előadó: polgármester 
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10. Előterjesztés városi utak felújítására vonatkozóan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés a fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázattal 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés utcabútorok beszerzésére. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14. Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási rendszer állami átalakításával 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
15. Tájékoztató a közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekről. 
Előadó: polgármester 
 
16. Sürgősségi előterjesztés megyei turisztikai projektben történő 
részvételről (Oxenweg).  
Előadó: jegyző  
 
17. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
18. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
19. Válasz interpellációra a közlekedési lámpák helyzetével kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői 
megbízásra kiírt pályázat elbírálására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
(Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi 
tevékenységeiről: Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.) 
 

50/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  
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1.  a.) jelentését a társaság 2015. évi üzleti évről; 
     b.)a Felügyelő Bizottság jelentését a 2015. gazdasági évről; 
     c.) a könyvvizsgáló jelentését a 2015. gazdasági évről; 
     d.) a 2015. évi gazdálkodásáról szóló mérleg-beszámolót  11.912.708 
ezer forint mérleg főösszeggel és jóváhagyja a 2015. évi 230.438 ezer 
forint mérleg szerinti eredmény teljes összegének eredménytartalékba 
helyezését; 
     e.) a 2016. évi üzleti tervét, 
     f.) alaptőkéjének emelését, 
     g.) alapszabályának módosítását, 

 h.) Czeglédi Gyula vezérigazgató 2016. június 1-től 2021. május 31-ig 
történő kinevezését 856.900 Ft/hó összegű alapbérrel,  
 i.) Gy. Szűcs Erzsébet könyvvizsgáló tiszteletdíjának havi 110.000 
Ft+ÁFA/hó összegben történő meghatározását. 

 
Határidő:2015. április 15.  
Felelős:  jegyző 

 
(Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi 
tevékenységeiről: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.) 

 
51/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója 
- a társaság 2015. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentését elfogadja; 
- a társaság 2015. évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét 
1.414.121eFt mérlegfőösszeggel, és 22.661eFt mérleg szerinti 
eredménnyel elfogadja; 
- a társaság 2015. évi beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést 
elfogadja; 
- a társaság 2015. évi beszámolójáról készült felügyelő bizottsági 
jelentést elfogadja; 
- a társaság vezérigazgatójának indítványát az eredmény felosztására – 
miszerint a 22.661eFt mérleg szerinti eredmény kerüljön 
eredménytartalékba – elfogadja; 
- a társaság 2016. évi üzleti tervét és beruházási tervét elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: VgNZrt. vezérigazgatója 

 
(Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 2015. évi 
tevékenységeiről: Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft.) 

 
52/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi 
tevékenységéről, gazdálkodásáról és szakmai munkájáról szóló 2015. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. 
 
Határidő: - 
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Felelős: - 
 

(Előterjesztés a GINOP-1.3.4-15 pályázat benyújtásához kapcsolódó fenntartási 
nyilatkozatról.) 

 
53/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja, hogy a GINOP-1.3.4-15 
kódszámú pályázat projekt megvalósítási és fenntartási időszakára 
minden évben - idegenforgalmi adó hozzájárulásként - a Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Nonprofit Kft kötelezően előírt évenkénti minimális működési és 
szakmai forrásainak legalább 65%-át, de minimum a 12 millió Ft-ot 
biztosítja és a Középtávú Együttműködési Megállapodást a TDM 
szervezettel frissíti, megújítja.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: jegyző, ügyvezető  

 
(Beszámoló a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
tevékenységéről 2011-2016.) 

 
54/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács 
Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2011-2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár magasabb 
vezetőjének megbízásáról.) 

 
55/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. sz.) 
magasabb vezetői feladatainak ellátásával 2016. május 16-tól, 2021. 
május 15-ig Berényiné Szilaj Ilonát bízza meg. 
Garantált illetményét az „I” fizetési osztály 13. fizetési fokozatában 
252.405.-Ft-ban, a Kjt. 66.§ (4.) bekezdése alapján 17.668.-Ft-ban, 
magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 300%-ában, azaz 60.000.-Ft-ban, 
havi illetményét összesen 330.100.-Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezetői 
megbízásról szóló okiratot készíttesse el. 
 
Határidő: 2016. május 15., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről.) 
 

56/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvben 
támogatja, hogy a Kocsis Pál utca folytatásában lévő, 10221/1-tól 10233-
ig terjedő helyrajzi szám alatti kertek belterületbe vonásra kerüljenek. 
Valamennyi felmerülő költség a tulajdonosokat terheli. A végleges 
belterületbe vonási vázrajzot ismételten a testületi ülés elé kell terjeszteni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2015. évi végrehajtásáról.) 

 
57/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
1. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete elfogadja az éves jelentést 
az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeinek 
2015. évi belső ellenőrzéseiről. (1. sz. melléklet) 
 
2. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete elfogadja az éves jelentést a 
Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzéseiről. (2. sz. melléklet) 

 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2016. (IV. 14.) 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 
2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. 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: 
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1. § 
 

A 2015. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése 
az alábbira változik: 
 
„A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés főösszegét 6.971.661 E Ft-
ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.190.703 E Ft működési célú bevétellel, 
    5.009.557 E Ft működési célú kiadással és 
           6.526 E Ft működési egyenleggel, valamint 
 
     1.113.464 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
    1.900.592 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
    -  787.128 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. 

 
(Beszámoló Hajdúszoboszló város 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 10/2016. (IV. 14.)  

önkormányzati rendelete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2015. 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 
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- 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 (2015. március 31-ig) 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati intézmények 
külön-külön címet alkotnak. 
 
(3) A címrendet az önkormányzat 6/2015. (II.19.) számú 2015. évi 
költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza. 
 

3. § 
 
Az önkormányzat a 2015. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. 
számú melléklet alapján 7.152.205 E Ft-ban, kiadási főösszegét 
5.773.614 E Ft-ban állapítja meg, melyből: 
 
Működési célú bevételek:    5.361.168 E Ft 
Működési kiadások:     4.354.613 E Ft 
Működési egyenleg:    1.006.555 E Ft 
Felhalmozási célú bevételek:   1.791.037 E Ft 
Felhalmozási célú kiadások:   1.419.001 E Ft 
Felhalmozási egyenleg:               372.036 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., 9., 13., 14. számú 
mellékletek szerinti részletezésben, 1.419.001 E Ft-ban kerül 
elfogadásra. 
 

6. § 
 
Az önkormányzati hivatal kiadásait összességében az 8/a., részletesen 
a 8., 10., 12. és 13. számú mellékletek tartalmazzák. 

 
7. § 

 
A céltartalékok felhasználása az 12. számú mellékletben foglaltak 
alapján történt. 
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8. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 642 
főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 15. számú 
melléklet mutat be. A közfoglalkoztatottak 2015. évi átlagos statisztikai 
állomány létszáma 174 fő. 
(2) A képviselő-testület a 2011. és 2013. években létszámleépítés miatt 
megszüntetett álláshelyeket 2015. évben nem állította vissza. 
 

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

 
10. § 

 
Az európai uniós pályázatok részletezése a 17. számú mellékletben 
található. 

 
11. § 

 
A 19. és 20. számú mellékletekben találhatók az önkormányzat 2015. 
évi mérlegadatai, valamint a vagyonkimutatás törzsvagyon és üzleti 
vagyon szerinti bontásban. 
 

12. § 
 
Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2015. évi felülvizsgált 
pénzmaradványát a 21. számú melléklet részletezésének megfelelően 
1.115.678 E Ft-ban fogadja el, melyből a személyi juttatás 67.039 E Ft, 
járulékok 13.045 E Ft, áthúzódó kötelezettségek 111.921 E Ft, 
felhalmozásra 337.254 E Ft, pályázatokra 769 E Ft. 

 
13. § 

 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet 
elfogadását követően azonnal, de legkésőbb 2016. 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 2016. évre áthúzódó kötelezettségek 
kifizetésre kell, hogy kerüljenek. A szabad pénzmaradvány mínuszba 
nem futhat.  
 

14. § 
 
A 2015. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok kimutatását a 23. számú mellékletben szereplő kataszteri 
naplók tartalmazzák, melyek az önkormányzati vagyonrendelet 
függelékét képezik. 
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15. § 
 
A rendelet részét képezi a belső kontrollok működéséről szóló jelentés, 
valamint a belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentése. 

 
16. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
(Előterjesztés energetikai pályázat előkészítésére.) 

 
58/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
pályázat benyújtását a Területi Operatív Program keretében megjelenő 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” megnevezésű 
pályázati felhívásra, az előterjesztésben megjelölt Aranykapu Óvoda 
felújítására.  
A pályázat előkészítésére bruttó 3 millió Ft összeget biztosít a 2016. évi 
költségvetés tartalék kerete terhére. 
 
Határidő: 2016. június 7. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés városi utak felújítására vonatkozóan.) 

 
59/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
városi költségvetésben útfelújításokra rendelkezésre álló keretből 
4.883.000,- Mft összeget különít el közbeszerzési tanácsadói, műszaki 
ellenőri feladatellátásra, valamint kapcsolódó hatósági eljárási díjakra. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
utcák útszakaszok felújítását támogatja 2016. évben a rendelkezésre álló 
forrás erejéig. 
 
- Bessenyei utca 
- Doberdó zug  
- Szilfákalja 16-18.sz. Lakótelepi út melletti parkolók 
 
Utasítja a jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére 
(közbeszerzési tanácsadó, műszaki ellenőr, kivitelező kiválasztása, 
hatósági engedélyek), felhatalmazza a polgármestert a szerződések 
aláírására. 
 
Határidő: megvalósításra 2016. november 15.  
Felelős:   jegyző  
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(Előterjesztés a fenntartható települési közlekedésfejlesztési pályázattal 
kapcsolatosan.) 

 
60/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2016. 
(01.28.) számú határozatát a benyújtandó pályázatok száma és tartalma 
tekintetében az alábbiak szerint módosítja: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Területi 
Operatív Program keretében megjelent, „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” megnevezésű TOP-3.1.1-15 kódszámú pályázati 
felhívásra támogatja 2 db pályázati projekt előkészítését az alábbiak 
szerint: 
 
1.) Hajdúszoboszló – Ebes településeket összekötő kerékpárút hálózat 
kiépítése. 
 
2.) Dózsa György út - Puskin utca – Hősök tere – Rákóczi utca 
jelzőlámpás csomópont átépítése a kerékpáros átvezetés szabvány 
szerinti kialakításával, egyesített gyalog és kerékpárút kiépítésével 
egészen a Bajcsy Zsilinszky utcáig. A közlekedésbiztonsági projekt elem 
lehetőség szerinti kiegészítését támogatja az Ady Endre utcán és a Hősök 
terén meglévő kerékpárutak hálózattá fejlesztésével.  
 
A képviselő-testület a pályázat benyújtását megelőzően dönt a projekt 
megvalósítási költségeiről, a végleges műszaki tartalomról, az 
önkormányzatok közötti együttműködés mikéntjéről. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés a csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatosan.) 

 
61/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi 
költségvetésből a csapadékvíz elvezetés fejlesztésére rendelkezésre álló 
keretből a meglévő tervek felülvizsgálatán túl, az alábbi utcák csapadékvíz 
elvezetését – szükség szerinti útrekonstrukcióval együtt - érintően 
támogatja engedélyes tervek elkészítését: 
 
- Fertő utca a Mező utca és a Nyugati sor közötti szakaszon, 
- Libagát utca,  
- Puskin utca,  
- Nyugati sor a Mező utca és befogadó közötti szakaszon,  
- Szík utca,  
- Nefelejcs-Jácint Margaréta utcák,  
- Tulipán és Szegfű utcák,  
- Alkotás, Gárdonyi, Gorkij utcák és az Ádám utca a Hőforrás és 
Szabadság utca közötti szakasza,   
- Rákóczi utca az Új utca és Hőgyes utca közötti szakaszon,  
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- Kálvin utca, 
- Lovas utca, 
- Fehér utca a Korpos és Hajnal utca közötti szakaszon  
- Hajnal utca   
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a tervek elkészítését és engedélyeztetését illetően. A 
képviselő-testület a tervek birtokában a későbbiekben dönt a 
megvalósításuk üteméről és mikéntjéről. 
  
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés utcabútorok beszerzésére.) 

 
62/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
pihenőparkok kivételével, amelyek kiválasztását a Városfejlesztési, 
Mezőgazdasági Bizottság feladatává teszi – támogatja az előterjesztésben 
foglaltaknak megfelelő köztéri utcabútorok beszerezését.  
 
Az utcabútorok beszerzésével, telepítésével a Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt-t bízza meg. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős:   jegyző 

 
(Tájékoztatás a hulladékgazdálkodási rendszer állami átalakításával kapcsolatosan.) 

 
63/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hulladékgazdálkodási rendszer állami átalakításával kapcsolatos 
tájékoztatóban foglaltakat elfogadja. A hulladékról szóló törvény 
módosításával kapcsolatos végrehajtási rendeletek teljes körű kihirdetését 
követően dönt a vonatkozó önkormányzati rendelet és 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításával 
kapcsolatosan. 
 
Határidő: májusi képviselő-testületi ülés 
Felelős:   jegyző 

 
(Tájékoztató a közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekről.) 

 
64/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
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Felelős: - 
 

(Sürgősségi előterjesztés megyei turisztikai projektben történő részvételről 
(Oxenweg).) 

 
65/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program keretében TOP-1.2.1-15 
kódszámon kiírt, „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” tárgyú pályázati felhívásra a Hajdú-Bihar Megyei 
Önkormányzat, mint konzorciumvezető által „Magyar szürkék útja – 
Oxenweg” címmel benyújtásra kerülő projektben részt kíván venni.  
A projektben történő részvétel érdekében Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által vezetett 
konzorciumhoz csatlakozni kíván.  
Felkéri a képviselő-testület Dr. Sóvágó László polgármestert, hogy 
döntéséről írásban értesítse a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatot.  
Felkéri a képviselő-testület Dr. Sóvágó László polgármestert a 
pályázatban történő részvételhez szükséges konzorciumi megállapodás 
aláírására.  
Egyben felkéri a jegyzőt, hogy a projekt részletes tartalmáról a 
projektfejlesztési szakasz során adjon tájékoztatást a képviselő-testület 
részére. 
 
Határidő: 2016. április 
Felelős: polgármester  

 
(Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2016. (IV.14) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. 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 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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-
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testületének Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottsága 
egyetértésével - a következőket rendeli el: 

 
 

1. § 
 

A 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése 
az alábbira változik: 
 
„A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés főösszegét 5.353.004 E Ft-
ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.048.386 E Ft működési célú bevétellel, 
    3.741.785 E Ft működési célú kiadással és 
       306.601 E Ft működési egyenleggel, valamint 
 
       354.618 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
      612.756 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
             - 258.138 E Ft felhalmozási egyenleggel 
fogadja el.” 
 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 
1-től a 2016. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 
(Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről.) 

 
66/2016. (IV. 14.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
k.m.f. 

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

 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2016. április 14. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


