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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 14-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testületi ülés napirendjének meghatározása.) 
 

144/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. november 
14-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Napirend: 
 

1. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. III. negyedévi 
működéséről. 
Előadó: főmérnök 

 
2. Előterjesztés a város egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről. 
  Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 
3. Előterjesztés a Városi Bölcsőde magasabb vezetői kinevezésére. 
 Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 
4. Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására. 
  Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
5. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének 

háromnegyedéves végrehajtásáról. 
  Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
6. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetési koncepciójáról. 
  Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
7. Előterjesztés a 0154 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban. 
  Előadó: főmérnök 

 
8. Előterjesztés a kormányhoz írandó kérelemről. 
  Előadó: polgármester 

 
9. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről. 
  Előadó: polgármester, jegyző 
 
10. Előterjesztés terület-bérleti ajánlatról. 
  Előadó: jegyző 
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11. Előterjesztés adventi keresztállításról. 
 Előadó: egyéni képviselői indítvány 

 
12. Előterjesztés téli rendkívüli helyzetek elleni védekezés feltételeinek 

biztosítására. 
  Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. III. negyedévi 
működéséről.) 

 
145/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság Hajdúszoboszló város területén 2013. III. 
negyedévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás tájékoztatójában 
foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a város egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről.) 

 
146/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012-2013. év 
egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről szóló átfogó beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a Városi Bölcsőde magasabb vezetői kinevezésére.) 

 
147/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2013. (VI.27.) 
képviselő-testületi határozattal kiírt pályázatot a Városi Bölcsőde magasabb vezetői 
állásának betöltésére eredménytelennek nyilvánítja és ezzel egyidejűleg új 
pályázatot ír ki változatlan feltételek mellett. 
 
A képviselő-testület támogatja, hogy 2013. december 01-től a magasabb vezetői 
pályázat lezárásáig - az intézmény szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározott helyettesítési rend szerint - az általános intézményvezető-helyettes 
lássa el a magasabb vezetői feladatokat, a 94/2013. (VI.27.) képviselő-testületi 
határozatban foglaltak szerint. 
 
A képviselő-testület felkéri jegyzőt a munkáltatói és adminisztratív intézkedések 
előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 
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Határidő: a pályázati eljárás lezárulásáig folyamatos 
Felelős: jegyző, irodavezető-helyettes 
 

(Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2013.(XI.14.) számú rendelete Hajdúszoboszló Város 2013. évi 

költségvetéséről szóló 3/2013.(II.21.)számú rendelet módosítására 
 

1. § 
 

A 2013. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése az alábbira 
változik:  
„A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés főösszegét 6.003.881 eFt-ban, a 
bevételek és kiadások egyenlegét 
    3.890.663 eFt működési célú bevétellel, 
    3.860.307 eFt működési célú kiadással és 
         30.356 eFt működési egyenleggel, valamint 
 
     1.644.904 eFt felhalmozási célú bevétellel, 
    2.143.574 eFt felhalmozási célú kiadással és 
    -  498.670 eFt felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 
 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től a 
2013. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 
 

(Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének háromnegyedéves 
végrehajtásáról.) 

 
148/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri 
valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az első háromnegyedév 
takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el az utolsó negyedévben is. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetési koncepciójáról.) 

 
149/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdúszoboszló 
város 2014. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. 
 
Határidő: 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés a 0154 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban.) 

 
150/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 0154 hrsz-ú 
ingatlant a Magyar Állam tulajdonába Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésébe 
térítésmentesen átadja. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hajdúszoboszlói 
0154 hrsz-ú, csatorna megnevezésű ingalant forgalomképessé minősíti. 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére és a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés a kormányhoz írandó kérelemről.) 
 
151/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy Magyarország Kormányánál kezdeményezze a jogszabályok 
olyan jellegű változtatását, amely érdemi "kárpótlást" nyújt az adóssággal nem 
rendelkező önkormányzatok részére. 
 
Határidő: 2013. november 25. 
Felelős: polgármester 

 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről.) 
 

152/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közötti 
eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés terület-bérleti ajánlatról.) 
 

153/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hajdúszoboszlói 
Aqua-Generál Kft-nek - kérelme alapján - 5 éves határozott időre (benne 6 hónapos 
kártérítési igény mentes felmondási idővel) bérbe adja a kérelemben megjelölt 
célokra a Hajdúszoboszló 5873/32 helyrajzi számú, mintegy 1,9 hektár területű 
beépítetlen területet. 
Az évenkénti fizetendő bérleti díj hektáronként 30.000.- Ft + ÁFA. 
 
Határidő:  2013. november 30. és folyamatos 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés adventi keresztállításról.) 
 
154/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az 
előterjesztésben részletezett kereszt a megjelölt helyen és ideig elhelyezésre 
kerüljön. 
 
Határidő: 2013. november 30. 
Felelős: jegyző 
 

(Előterjesztés téli rendkívüli helyzetek elleni védekezés feltételeinek biztosítására.) 
 
155/2013. (XI.14.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 
kihűlés és fagyásveszély megelőzése céljából feladat-ellátási megállapodás jöjjön 
létre a Társ Közhasznú Egyesülettel (Hajdúszoboszló, Baross u. 25. szám alatti 
telephely). A feladat ellátásához Hajdúszoboszló város költségvetésének általános 
tartalék I-es sorának terhére 500.000.-Ft keretösszeget elkülönít. 
A Képviselő-testület utasítja a polgármesteren keresztül a jegyzőt a megállapodás 
előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős: jegyző 
 
 

K.m.f. 
 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2013. december 2. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


