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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 12-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének meghatározása.) 
 

88/2014. (VI.12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. június 
12-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Napirend: 
 

1. Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi tevékenységéről. 
Előadó: Dr. Nagy Imre tü. alezredes, kirendeltség-vezető 
 
2. Beszámolók, tájékoztatók a szociális és gyermekvédelmi feladatok 
2013. évi ellátásáról: 
 
A) A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal beszámolója a gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi átfogó értékeléséről. 
Előadó: jegyző 
 
B) Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói 
Járási Hivatal Hatósági Osztályának 2013. évi munkájáról. 
Előadó: Dr. Györgyi Zoltán járási hivatalvezető és munkatársai 
 
C) Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói 
Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának 2013. évi munkájáról. 
Előadó: Dr. Györgyi Zoltán járási hivatalvezető és munkatársai 
 
3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ beszámolójáról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
4. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről (2013. évről). 
Előadó: jegyző 
 
5. Előterjesztés a Városi Bölcsőde alapdokumentumainak módosítására 
(Alapító Okirat, SZMSZ és Szakmai program). 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
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6. Előterjesztés diétás étrend biztosításáról nevelési-oktatási 
intézményekben. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés óvodai csoportok számának meghatározására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
8. Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
9. Előterjesztés rendelet-módosítással kapcsolatosan - közterület 
használat, közterület hasznosítás helyi szabályai. 
Előadó: főmérnök 
 
10. Előterjesztés a 2014. évi helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igényléséről. 
Előadó: főmérnök 
 
11. Tájékoztató jégágyú telepítésével kapcsolatos interpellációra adott 
válasz kivizsgálásról. 
Előadó: főmérnök 
 
12. Tájékoztató a Bihari utcai kisajátításról. 
Előadó: gazdasági irodavezető-főkönyvelő 
 
13. Tájékoztató testületi ülések között történt fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 
 
 
(Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi 
tevékenységéről.) 
 

89/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségének 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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(Beszámolók, tájékoztatók a szociális és gyermekvédelmi feladatok 2013. 
évi ellátásáról: a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal beszámolója a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi átfogó 
értékeléséről.) 

 
90/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város 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 2013. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve 2014. június 12.  

 
(Beszámolók, tájékoztatók a szociális és gyermekvédelmi feladatok 2013. 
évi ellátásáról: tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Hatósági Osztályának 2013. évi 
munkájáról.) 
 

91/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Hatósági Osztályának 
2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Beszámolók, tájékoztatók a szociális és gyermekvédelmi feladatok 2013. 
évi ellátásáról: tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának 2013. évi 
munkájáról.) 
 

92/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Járási 
Gyámhivatalának 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
beszámolójáról.) 
 

93/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi 
működéséről és munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről (2013. évről).) 
 
    94/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és 
terveiről készített beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Előterjesztés a Városi Bölcsőde alapdokumentumainak módosítására 
(Alapító Okirat, SZMSZ és Szakmai program.) 
 
   95/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi 
Bölcsőde Alapító okiratát, SZMSZ-ét, és a Szakmai programját a 
mellékletben szereplő módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalva 
elfogadja. Ezzel egyidejűleg az intézmény törvényes működéséről és 
közegészségügyi ellenőrzéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2014. június 30. 
 

(Előterjesztés diétás étrend biztosításáról nevelési-oktatási 
intézményekben.) 
 
    96/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közétkeztetési feladatainak ellátása keretén belül diétás (glutén, tojás, 
dietetikus, és laktózmentes) étkeztetést biztosít – óvodás ebéd, uzsonna; 
iskolás ebéd, uzsonna - a rászorulók részére 2014. július 01-től 2014. 
december 31-ig. A szolgáltatást egyéni, csere ételhordók biztosításával az 
étel kitálalása nélkül biztosítja. A feladat ellátáshoz 2.350.000.-Ft-ot elkülönít 
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a város 2014. évi költségvetési tartalékának terhére. Ezzel egyidejűleg 
felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat 
ellátásával, szervezésével megbízza a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető 
Központ igazgatóját és a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
intézményvezetőjét valamint felhatalmazza az érintett szülő/törvényes 
képviselővel történő egyedi megállapodások megkötésére.  

 
III. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a speciális, 
diétás étkeztetés esetében az alábbi nyersanyagnormákat állapítja meg, 
melyet a 2014. évi költségvetési rendeletében - legközelebbi módosításakor - 
beépít.  
 

Speciális/diétás étkeztetés nyersanyagnormái 
 

Szolgáltat
ó Barabás 
Étterem 

2014. évi 
nyersany
agnorma 

(Ft) 

ÁFA 27% 
(Ft) 

2014. évi 
térítési díj 

(Ft) 

Óvoda, 
ebéd 

384 
104 

488 

Óvoda, 
uzsonna 176 

48 
224 

Iskolás 
ebéd 

(6-14 ) 504 136 640 

Iskolás 
uzsonna 
(6-14) 296 80 376 

 
IV. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
diétás/speciális ételek naponta egy alkalommal történő szállításának – 
Debrecenből Hajdúszoboszló Rákóczi u. 21. illetve az aktuális általános 
iskola címére –  2014. december 31-ig (2286.-Ft/alkalom) teljes költségét 
átvállalja, mely költséget tartalmazza a határozat I. pontjában megállapított 
keretösszeg. 
 
Határidő: 2014. július 1. 
Felelős: HIK igazgatója 

                   Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda vezetője 
      irodavezető-helyettes 

 
(Előterjesztés óvodai csoportok számának meghatározására.) 
 
    97/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 
szeptember 1-től – az intézményvezető javaslatát figyelembe véve – a 
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Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában az óvodai csoportok számát az 
alábbiak szerint határozza meg:  

 

Tagintézmény Csoportok száma 

Szivárvány Tagóvoda 4 

Lurkó Tagóvoda 4 

Bambínó Tagóvoda 4 

Mesevár Tagóvoda 3 

Liget Tagóvoda 4+1 

Aranykapu Tagóvoda 6 

Aprónép Tagóvoda 3 

Manókert Tagóvoda 4 

Összesen 33 

 
Határidő:         2014. június 12. illetve értelemszerűen 
Felelős:             jegyző, intézményvezető 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 
szeptember 1-től 1 fő főállású, határozatlan időre kinevezett pszichológus 
foglalkoztatását engedélyezi. A pszichológusi kinevezés 2014. évre többlet 
forrást nem igényel. 
 
Határidő: 2014. június 12.  
Felelős:   jegyző, intézményvezető 
 
III. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
engedélyezi 1 fő főállású iskolatitkár foglalkoztatását, plusz forrás biztosítása 
nélkül.  
 
Határidő: - 
Felelős:  jegyző, intézményvezető  

 
(Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatosan.) 

 
98/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi 
közvilágítási hálózat, valamint az állandó és eseti díszvilágítás üzemeltetési 
feladatainak ellátásával a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t bízza meg 
2014. október 02-ától határozatlan időtartamra. 
 
Utasítja a vezérigazgatót a feladatellátáshoz szükséges működési engedély 
megszerzésére, a passzív elemek karbantartására vonatkozó megállapodás 
megkötésére az Elosztói engedélyessel. 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 
01-től megbízza a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t a közvilágítási hálózat 
üzemeltetéséhez szükséges áram beszerzésével.   
 
2014. év október 02 – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az 
áram beszerzési költségeken felül az alábbi üzemeltetési díjat biztosítja a 
feladatellátásra vonatkozóan:  
 

-  rendelkezésre állási fix díj havi mértéke: nettó 1.416.667,-Ft+ÁFA  
- a hibaelhárítás költsége: nettó  2.000,-Ft/db + ÁFA.  

 
2014. évben felmerülő költségeket a városi költségvetés, városüzemeltetési 
táblázat közvilágítás üzemeltetés kerete terhére biztosítja, míg a 2015. évi 
kiadásokat a városi költségvetésben tervezni szükséges. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közvilágítási 
feladatátvállalási szerződés aláírására.  
 
Határidő:  szerződéskötésre 2014. június 20. 
Felelős:    polgármester 
                 jegyző 
 

(Előterjesztés rendelet-módosítással kapcsolatosan - közterület használat, 
közterület hasznosítás helyi szabályai.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

10/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelete 
a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 

5/2009. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, és a 
32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva, - az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 
egyetértésével - a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 5/2009. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„(3) A díjszámításnál minden megkezdett négyzetmétert egésznek kell 
figyelembe venni és minden megkezdett időegységet egész időegységnek 
kell tekinteni. A kerthelyiségek, vendéglátó teraszok esetében a kérelmező 
által használt maximális területigénytől csak lefelé, és csak maximum 50%-
ban lehet eltérni naptári hónapok szerinti bontásban, kivéve a féléves 
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díjfizetés választása esetén, ami csak a kérelmező által használt legnagyobb 
területigényre vonatkoztatható. A féléves díjfizetés választása esetén a 6 
havi használatnak folyamatosnak kell lennie, melyet engedélyes maga 
határoz meg április 01 és október 31. közötti időszakra esően.  A 1. számú 
függelékben meghatározott időegységek esetében az éves díjtétel legfeljebb 
hónapokra bontható meg, a félévi-, havi- és napidíj tovább nem bontható.” 
 
(2) A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 5/2009. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet 17. § (5) bekezdésének c) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„c) napi használat esetén az igénybevétel megkezdéséig.” 
 
(3) A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 5/2009. 
(II. 26.) önkormányzati rendelet 1. sz. függelékének 7. pontja helyébe e 
rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba, kivéve a féléves díjfizetéssel 
kapcsolatos rendelkezéseit, amelyek 2015. január 1-jén lépnek hatályba. 

 
(A melléklet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)  

 
(Előterjesztés a 2014. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának 
igényléséről.) 

 
99/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án létrejött 
Közszolgáltatási szerződés keretében, pályázati eljárás lefolytatásával bízta 
meg a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
Hajdúszoboszló város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett 
menetrendszerinti helyi személyszállítás kizárólagos joggal történő 
ellátására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a helyi 
közlekedés működtetéséhez 2013. évben összesen nettó 7 400 000 Ft 
összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatást nyújtott. 

 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a közszolgáltató 2013. évben január 
1-től december 31-ig az önkormányzat területén a menetrend szerinti helyi 
személyszállítást folyamatosan fenntartotta, a Közszolgáltatási 
Szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza, 
hogy 2014. évben január 1-től december 31-ig Hajdúszoboszló területén a 
menetrend szerinti helyi személyszállítást folyamatosan fenntartja. 
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Határidő: 2014. december 31. 
Felelős:   polgármester 
                jegyző 

 
(Tájékoztató a Bihari utcai kisajátításról.) 
 

100/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bihari utcai 
kisajátításról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Tájékoztató testületi ülések között történt fontosabb eseményekről.) 
 

101/2014. (VI. 12.) 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, 2014. június 23. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 
 


