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K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. 
április 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Önkormányzati gazdasági társaságok beszámolói a 2008. évi 
gazdálkodásról, a 2009. évi tervekről, illetőleg a közgyűlésre való 
felkészülésről) 
 
  68/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  
 
1. a.) jelentését a társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről; 
     b.)a Felügyelő Bizottság jelentését a 2008. gazdasági évről; 
     c.) a könyvvizsgáló jelentését a 2008. gazdasági évről; 
     d.) 2008. évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót 
 6.571.121 ezer forint mérleg főösszeggel, és a 2008. évi 
 117.345 ezer forint mérleg szerinti eredmény teljes 
 összegének  eredménytartalékba helyezését; 
     e.)2009. évi üzleti tervét, 
     f.)alapszabályának módosítását; 
     g.)alaptőkéjének felemelését 
 
  javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a közgyűlésre tulajdonosi képviselőként Erdei Gyula 
önkormányzati képviselőt jelöli ki.  

 
Határidő:  2009. május 1.   
Felelős: vezérigazgató 
 

  69/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Rudolf Segélyező Egyesület kérelme alapján tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hungarospa Zrt. a 
Hajdúszoboszlói Rudolf Hotel gyógyászatát más hasonló 
gyógyászatokkal kötött szerződési feltételekkel üzemeltesse és 
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ennek érdekében 40 m3/nap mennyiségű termálvizet biztosítson a 
szállodának. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2010. április 30. 
Felelős:   Hungarospa Zrt. vezérigazgatója 
 

  70/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint 
alapító – a Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság   
 
1./ a., vezérigazgatója  jelentését a társaság 2008. évi üzleti  

                    tevékenységéről; 
b., a könyvvizsgáló jelentését a Zrt. 2008. évi éves  
     beszámolójának felülvizsgálatáról; 
c., a felügyelő bizottság jelentését a 2008. évi gazdasági évről; 
d., a társaság 2008. évi  éves beszámolóját  mellékleteivel  
     együtt 548.145 e Ft mérleg főösszeggel, 26.591 eFt mérleg  
     szerinti eredménnyel, a mérlegszerinti eredmény teljes  
     összegének eredménytartalékba helyezésével együtt; 
e./ a társaság alapító okiratának módosítását; 
 f./ a társaság 2009.évi üzleti tervét  
 
elfogadja.  

 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     egyetért a könyvvizsgáló megbízási díjának 117.000 Ft/hó +  
     ÁFA összegben történő megállapításával 2009. június  
     1-től 2010. május 31-ig terjedő időtartamra.   
 
Határidő:  2009. június 1.  
Felelős:  vezérigazgató 
 

  71/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói Közüzemi 
Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.  
 
1. a.,  2008. évi üzleti jelentését; 

 b.,  a  Felügyelő Bizottság jelentését a Kft. 2008. évi      
       gazdálkodásáról; 
 c.,  a könyvvizsgáló jelentését a Kft. 2008. évi gazdálkodásáról; 
 d.,  a Kft. 2008. évi mérlegét 462.153 eFt főösszeggel, 58.590 eFt  
       adózás előtti és 48.197 eFt adózás utáni eredménnyel,   
       amelyet eredménytartalékba helyez; 
 e.,  a 2008. évi mérlegre vonatkozó kiegészítő mellékletet; 
 f.,   a Kft. 2009. évi üzleti tervét  
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elfogadja.  
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója, a Kft. 
könyvvizsgálójának,  Bartha Katalinnak megbízási díját 2009. 
május 1-től 2010. április 30-ig 130.000 Ft/hó összegben állapítja 
meg.  

 
Határidő:  2009. május 1.    
Felelős:    ügyvezető igazgató 

 
 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének 
végrehajtásáról) 
 

Hajdúszoboszló Városi Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 6/2009. (IV.23.) számú rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról, a 
költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az Államháztartásról 
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a 
alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a 
költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, 
beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 
217/98. (XII.30.) és a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletekben 
meghatározottakat – a 2008. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az 
önkormányzat költségvetési szerveire. 
 

2. §. 
 
/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma:  14 
b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma: 
   6 
 
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott önállóan és részben 
önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. 
 
/3/ A címrendet az önkormányzat 2/2008. (II.28.) számú 2008. évi 
költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza. 



 4 

 
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi 

költségvetésének teljesítése 
 

3. §. 
 
Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadás bevételi főösszegét        
6.278.359/eFt-ban állapítja meg a következő részletezés szerint: 
 
 
Működési jellegűek: 
 
1. Intézményi bevételek /1 sz. melléklet/       734.120/eFt 
2. Részben önálló intézmények bevétele /2 sz. melléklet/         
                        81.539/eFt 
3. Helyi adóbevételek /3 sz. melléklet/    1.164.460/eFt 
4. Önkormányzat egyéb bevétele /2,4,5 sz. melléklet/                 
                     325.073/eFt 
5. Központosított előirányzatok /6. sz. melléklet/        
                      492.484/eFt 
6. Állami támogatás                  1.997.629/eFt 
7. Átengedett központi adók / 3. sz. melléklet/       763.745/eFt 
 
 Működési bevételek összesen:    5.559.050/eFt 
 
 
Felhalmozás jellegűek: 
 
1. Vagyonhasznosítási bevétel /7. sz. melléklet/  514.357/eFt 
2. Lakásgazdálkodási bevétel /7. sz. melléklet/                 1.974/eFt 
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5. sz. melléklet/       
                            241.253/eFt 
 
 Felhalmozási bevétel összesen:   757.584/eFt 
 
1. Pénzkészlet változás                   - 54.493/eFt 
2. Átfutó bevétel               16.218/eFt 
 
 
        
 Bevétel mindösszesen:         6.278.359/eFt 
 
 

4. §. 
 
 
Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadás kiadási főösszegét                        
6.278.359 /eFt-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint: 
 
Működési jellegűek: 
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1. Költségvetési intézmények kiadása /8 sz. melléklet/  
                          3.151.369/eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadása /9 sz. melléklet/     
                   223.569/eFt 
3. Önkormányzati feladatok /9, 10 sz. melléklet/  824.888/eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11 sz. melléklet/  312.896/eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12 sz. melléklet/             254.616/eFt 
6. Átadott pénzeszközök /10,11,15 sz. melléklet./          45.632/eFt 
7. Céltartalékok /13 sz. melléklet/                118.667/eFt 
8. Karbantartási kiadások                    2.264/eFt 
 
Működési jellegűek összesen:                      4.933.895/eFt 

 
Felhalmozási jellegűek: 
 
1. Intézmények  beruházásai, felújításai /8-9 mellékletek/       
                     72.988/eFt 
2. Beruházások és  átadott  
    pénzeszközök /10,14,15 sz. mellékletek/    731.711/eFt 
3. Központi intézményfelújítások           2.660/eFt 
4. Lakásgazdálkodás              250/eFt 
5. Értékpapír értéknövekedése                          832/eFt 
  
Felhalmozási jellegűek összesen:              808.441/eFt 
 
1. Hiteltörlesztés        387.000/eFt 
2. Átfutó kiadás          30.463/eFt 
3. Pénzmaradványt terhelő kifizetések     118.560/eFt 
 
Kiadások mindösszesen:            6.278.359/eFt 

 
5.§. 

 
/1/ A fejlesztési kiadások teljesítése a 8-9-10, 14-15 sz. 
mellékletek szerinti részletezésben 804.699/eFt-ban kerül 
elfogadásra. 
 

6. §. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 
916 főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 16 
sz. melléklet mutat be. 
A képviselő-testület a 2004-2008 években létszámleépítés miatt 
megszüntetett álláshelyeket 2008. évben nem állította vissza. 
 

7. §. 
 
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi 
felülvizsgált pénzmaradványát a 17 sz. melléklet részletezésének 
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megfelelően 557.428 /eFt-ban fogadja el, melyből a személyi 
juttatás 79.238 /eFt, járulékok 20.776 /eFt, áthúzódó 
kötelezettségek 87.926 /eFt, szakképzési és egyéb feladatokra 
elkülönített 124.044 /eFt, felhalmozásra 21.999 /eFt. 
 

8. §. 
 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összege 2009. évben a 
rendelet elfogadását követően azonnal szabadon felhasználható, 
illetve a kiemelt előirányzatok között a képviselő-testület 
jóváhagyásával átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan 
formában használható fel, hogy a 2009. évre áthúzódó 
kötelezettségek kifizetésre kell hogy kerüljenek. A szabad 
pénzmaradvány mínuszba nem futhat. 
 

9. §. 
 
A 2008. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok kimutatását a mellékelt kataszteri naplók 
tartalmazzák, melyek az önkormányzati vagyonrendelet függelékét 
képezik. 
 

10. §. 
 
 
E rendelet megalkotása napján lép hatályba. 

 
(Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2008. évi 
végrehajtásáról) 
 
  72/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az éves jelentést az önkormányzat önálló 
költségvetési intézményeinek 2008. évi ellenőrzéseiről.  
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az éves jelentést a Polgármesteri Hivatal és a 
hozzátartozó részben önálló intézményei 2008. évi belső 
ellenőrzéséről. 
 
Határidő: - 
Felelős:  -  

 
 
(Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

7/2009. (IV.23.) számú rendelete, a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
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gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) rendelet 
(továbbiakban: R.) módosítására 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 21. §, 29. §, 131. §, 147. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 

A R. 1.§-a a következőre módosul: 
„A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően 
szabályozza az önkormányzat és a külön nevesített feladatok 
vonatkozásában a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
által biztosított gyermekjóléti alapellátások, ezen belül a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás (a továbbiakban: támogatás) 
igénybevételének rendjét, a folyósítás feltételeit, a személyes 
gondoskodást nyújtó intézmények igénybevételét, a fizetendő 
térítési díjak mértékét  és az erre vonatkozó eljárási szabályokat. 
 

2. § 
 

A R. 3. §-ának címe a következőre módosul: 
„A Képviselő-testület hatáskörei, az átruházott hatáskörök és a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának (a továbbiakban: Társulási Tanács) hatáskörei” 
 
A R. 3.§.a kiegészül egy (4) bekezdéssel: 
„A Társulási Tanács hatáskörei a Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Többcélú Társulás fenntartásában működő Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata 
(a továbbiakban: HKSzSzK Gyermekjóléti Szolgálata) 
vonatkozásában: 
a) megalkotja, illetve módosítja az intézmény alapító okiratát, 
b) elfogadja a megszüntető okiratot az intézmény egységének 
megszüntetése esetében, 
c) elfogadja az intézmény éves költségvetését, 
d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatát és szakmai programját, 
e) meghatározza az ellátások intézményi térítési díját, 
f) értékeli az intézményi egységekben végzett szakmai munka 
eredményességét, 
g) vizsgálja az intézményi egységek működésének 
törvényességét, 
h) meghatározza az ellátásban részesülők érdekvédelmét 
szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és 
működésének szabályait, 
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i) dönt az ellátás igénybevételéről, amennyiben a jogosult, 
illetve törvényes képviselője nem ért egyet az intézményvezető 
döntésével. 

3. § 
 

Ahol a R. „Gyermekjóléti Szolgálat”-ot említ, a következő 
megnevezés lép a helyébe: „HKSzSzK Gyermekjóléti Szolgálata”. 
 
 

4. § 
 

Ahol a R. „Szociális Szolgáltató Központ”-ot említ, a következő 
megnevezés lép a helyébe: „Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális 
Szolgáltató Központ”. 
 

5. § 
 
A R. 9. §-a egy (2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) A gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában a fenntartó a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás, a szolgáltatás 
nyújtója a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ.” 
 

6. § 
 

E rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

8/2009. (IV. 23.) számú rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  

20/2008. (IX.18.) rendelet módosításáról 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) 
bekezdésében és a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete az általa biztosított szociális ellátásokról 
alkotott 20/2008. (IX. 18.) rendeletet (a továbbiakban: R.) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A R. szakaszaiban szereplő minden „SzSzk” rövidítés „HKSzSzK”-
ra módosul.  
 

2. § 
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A R. 2. §-ában és 12. § (1) bekezdésében a „Szociális Szolgáltató 
Központ” helyébe a „Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás fenntartásában működő Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Szociális Szolgáltató Központ” kifejezés kerül. 
 

3. § 
 

A R. 4. §-a és 12. § (2) bekezdése kiegészül a „hajdúszoboszlói” 
szóval. 
 

4. § 
 

A R. I. fejezetének III. címe az alábbira módosul:  
„ A Képviselő-testület, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) és 
a Társulási Tanács Elnökének hatáskörei”  

 
5. § 

 
A R. 5. §-ának a), b), d) és f) pontja törlésre kerül, e) pontja 
kiegészül a „rendeletben” szóval, c) pontja helyébe pedig a 
következő mondat kerül: „Hajdúszoboszló Város éves 
költségvetésének elfogadásával együtt dönt a HKSzSzK 
költségvetése szerinti, állami normatívával nem fedezett, 
Hajdúszoboszló Várost érintő működési hozzájárulás 
odaítéléséről”. 
 

6. § 
 

A R. 5. §-a kiegészül egy (2) bekezdéssel az alábbiak szerint: 
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltekintve a Képviselő-testület 
és az Egészségügyi, Szociális Bizottság fenntartót megillető 
korábbi hatásköreit a jelenlegi fenntartó döntéshozó szerve, a 
Társulási Tanács, a Polgármestert megillető korábbi hatásköröket 
pedig a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja az Szt. 92/B. §-a, 
94/A. § (3) bekezdése, 101. § (3) bekezdése, valamint 115. § (2) 
bekezdése alapján a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális 
Szolgáltató Központ vonatkozásában.” 
 

7. § 
 

Az előbbieknek megfelelően a R. 6. §-ában az „Egészségügyi, 
Szociális Bizottság” helyébe a „Társulási Tanács”, 7. §-ában a 
„Polgármester” helyébe a „Társulási Tanács Elnöke” kerül, és a R. 
6. §-ának a) pontja kiegészül egy ac) alponttal az alábbiak szerint: 
(a Társulási Tanács jóváhagyja) „a HKSzSzK szervezeti és 
működési szabályzatát”. 
 

8. § 
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A R. 8. § (5) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 19. § (4) 
bekezdésében, valamint 25. § (4) bekezdésében a „Bizottság” 
helyébe a „Társulási Tanács” kerül és az alábbiakkal egészül ki: 
(nyolc napon belül) „a Társulási Tanácshoz címzett, de az 
intézményvezetőhöz benyújtandó fellebbezéssel élhet”. 
 

9. § 
 

A R. 8. § (6) bekezdése, 11. § (4) bekezdése, 19. § (5) 
bekezdése, valamint 25. § (5) bekezdése törlésre kerül, helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
„A Társulási Tanács határozata elleni bírósági felülvizsgálatra a 
közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény (a továbbiakban Ket.) 109. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.” 
 

10. § 
 

A R. III. fejezete az alábbiakra változik:  
„Az Önkormányzat által – a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás útján – biztosított személyes gondoskodás formái” 

 
11. § 

 
A R. 12. § (2) bekezdése az alábbiakra változik: 
„Az intézmény székhelyének és az intézményi egységek, 
telephelyek címét és elérhetőségét e rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza.” 
 

12. § 
 
A R. 15. § (1) és (5) bekezdésében a „Családsegítő Szolgálat” 
helyébe a „HKSzSzk Családsegítő Szolgálata” kerül. 

 
13. § 

 
A R. 15. § (5) bekezdése az alábbira módosul: 
„Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok tekintetében a 
HKSzSzK Családsegítő Szolgálata együttműködik a Szociális 
Csoporttal és a Munkaügyi Központtal.” 
 

14. § 
 

A R. 15. § (6) bekezdésében az „Önkormányzat” helyébe a 
„Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás” kerül. 
 

15. § 
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A R. 25. §-a kiegészül egy új (2) bekezdéssel, a korábbi (2), (3), 
(4) és (5) bekezdésének a számozása (3), (4), (5) és (6)-ra 
változik. 
„(2) Ha az igénybevevő családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130%-
át, akkor az igénybevevőnek 50%-kal csökkentett mértékű 
személyi térítési díjat kell fizetnie.”  
 

16. § 
 

A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 
melléklete lép. 
 

17. § 
A R. 2/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/a. számú 
melléklete lép. 
 

18. § 
 

A R. 2/b., 2/c., 2/d., 2/e. és 2/f. számú melléklete 2/b.-re módosul, 
és helyébe jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép. 
 

19. § 
 
Jelen rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

9/2009. (IV.23.) számú rendelete, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) rendelet (a 

továbbiakban: R.) módosítására 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) 
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b.) pontjában, a 26. §-
ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/D. § (3) bekezdéseiben, a 
38. § (1) bekezdésében és (9)-(10) bekezdéseiben, a 43/B.§ (1) 
bekezdésében, a 45. § és 46. §-aiban, 48. § (4) bekezdésében, az 
50. § (3) bekezdésében valamint 132. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A R. 3. § (7) bekezdés 1. pontjának helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
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(7) Szociális rászorultság esetén a jogosult a Szt.- ben, a Korm. 
Rendeletben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint  
 
1) a jegyző 
a) időskorúak járadékát, 
b) rendelkezésre állási támogatást, 
c) rendszeres szociális segélyt, 
d) ápolási díjat, 
e) közgyógyellátást, valamint 
f) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg; 

 
 

2. § 
A R. 3. § (7) bekezdés 3. pontja kiegészül e), f) ponttal: 
 
      e) 6. § (4) bekezdése alapján háromoldalú 
megállapodást,  
                            valamint  
      f) 6. § (3) bekezdés alapján a 
közfoglalkoztatásban való  
                            részvételre megállapodást köt  
 
 

3. § 
 

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Aktív korúak ellátása 
 

(1) Aktív korúak ellátására jogosult az, az aktív korú személy, aki a 
Szt. 33. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelel, ekkor 
a) a jegyző az aktív korúak ellátásán belül az Szt. 37. § (1) 
bekezdése értelmében rendelkezésre állási támogatást, 
b) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés a), b), c) pontja értelmében 
rendszeres szociális segélyt állapít meg. 
 
(2) Aktív korúak ellátásán belül: 
a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek 
vonatkozásában az egészségkárosodott személyek kivételével – 
az ellátás megállapításának, folyósításának feltételeként 
együttműködési kötelezettsége a Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata ( továbbiakban: Önkormányzat) által kijelölt 
szervvel, míg 
b) a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyek 
vonatkozásában az Észak – alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
Hajdúszoboszlói Kirendeltségével van. 
(3) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
megállapodásban vállalhatja a közfoglalkoztatásban való 
részvételt az Szt.-ben foglaltaknak megfelelően. 
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(4) A közfoglalkoztatás szervezését az Önkormányzat a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás által felállított 
munkacsoport útján végzi. A közfoglalkoztatási terv végrehajtását, 
az önkormányzati közfeladatot ellátó intézmények, polgármesteri 
hivatal és önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok 
bevonásával végzi. A közfoglalkoztatás szervezésében részt 
vevők háromoldalú megállapodásban rögzítik a jogokat és 
kötelezettségeket. 
 
(5) Az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása 
érdekében az Önkormányzat az együttműködésre a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
hajdúszoboszlói Családsegítő Szolgálatát jelöli ki ( továbbiakban 
Családsegítő). 
 
(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles: 
 -     megjelenni a Családsegítőnél a jogosultságot 
megállapító határozat  
      jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, ahol 
nyilvántartásba veteti  
       magát, 
- részt venni az egyéni élethelyzetéhez igazodó 
beilleszkedését segítő program kidolgozásában, 
- megállapodást kötnie írásban a beilleszkedését segítő 
program megvalósítására a nyilvántartásba vételtől számított 
hatvan napon belül, 
- eleget tenni a beilleszkedését segítő program 
megvalósítására kötött megállapodásban foglaltaknak, 
- megjelenni a Családsegítő Szolgálat által megjelölt 
időpontban, 
- a megállapodásban foglaltak szerint köteles együttműködni 
a kijelölt szerv munkatársával, 
- a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények körülmények 
megváltozását 15 napon bejelenteni, 
- az ellátásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában 
együttműködni. 
 
(5) A beilleszkedést segítő programok típusai: 
 - mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos 
foglalkozás, 
   - egyéni készség-, és képességfejlesztő foglalkozás,  
     - életvezetési tanácsadás, 
 - felkészítés képzési és átképzési programban való 
részvételre 
 
(6)  A Családsegítő az együttműködés keretében köteles:  
- figyelemmel kísérni az aktív korúak ellátásának 
megállapításáról szóló  
határozatban megállapított határidő betartását, és annak 
megszegése esetén megvizsgálja a mulasztás okát, továbbá a 
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rendszeres szociális segélyre jogosult személyt jogerős határozat 
alapján – a szervnél történő megjelenéskor – nyilvántartásba 
veszi, 
- tájékoztatni az ügyfelet a Szt. 37/D § (2) bekezdés szerinti 
beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a 
programok típusairól, az együttműködési eljárási szabályairól, 
- a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a 
rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával 
kidolgozni az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő 
programot, és  arról a segélyben részesülő személlyel írásban 
megállapodást kötni, 
- folyamatosan kapcsolatot tartani a rendszeres szociális 
segélyre  jogosult személlyel és legalább háromhavonta 
személyes találkozás útján figyelemmel kísérni a beilleszkedést 
segítő programban foglaltak betartását, 
- legalább évente írásos értékelést készíteni a beilleszkedést 
elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a 
rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával – 
módosítani a programot, illetve az éves értékelés megküldésével 
tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program 
végrehajtásáról, 
- jelezni a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz 
eleget, 
- a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott 
esetnaplót vezetni (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben 
meghatározottak szerint) 
- igazolást kiállítani a megelőző együttműködés teljesítéséről. 
 
 
(7)A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az 
együttműködési kötelezettségét megszegi, ha e § (4) 
bekezdésben foglaltak bármelyikét nem teljesíti. 
 
(8)A rendszeres szociális segélyre jogosult személy amennyiben 
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül 
ismételten megszegi a részére megállapított ellátást a jegyző a 
határozathozatal hónapjának utolsó napjával megszünteti és 
ismételten csak valamennyi jogosultsági feltétel újbóli teljesítése 
esetén részesülhet aktív korúak ellátásában. 
 
(9) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a 
Családsegítő az alábbiak szerint köteles eljárni: 
a) három munkanapon belül írásban megkeresi a jogosultat, 
amelyben 
aa) tájékoztatást kér az együttműködési kötelezettség 
megszegésének okáról, 
ab) tájékoztatást ad az együttműködési kötelezettség 
megszegésének következményeiről. 
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b) A Családsegítő vizsgálja a mulasztás okát. Amennyiben a 
rendszeres szociális segélyben részesülő személy: 
ba) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének – melyet 
nyolc napon belül igazolni köteles – megkezdi, illetve folytatja az 
együttműködést, 
bb)  önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, soron kívül, 
3 munkanapon belül írásban jelzi a jogosultságot megállapító 
szervnek az együttműködés létrejöttének elmaradását, illetve 
megszegését. 
 
 
(10) A Szt. 37/E. § (3)-(6) bekezdéseinek értelmében 
keresőtevékenység esetén a döntéshozó a támogatást/ segélyt az 
Szt.-ben meghatározott feltételek szerint továbbfolyósítja, feltéve, 
hogy az ügyfél a keresőtevékenység fennállását minden hónap 
15-ig igazolja. Amennyiben az ügyfél az igazolást megadott 
határidőben nem csatolja, vagy nem tesz nyilatkozatot az aktív 
korúak ellátására való jogosultságát a tárgyhó 01. napjától a 
döntéshozó megszünteti. 
 
 

4. § 
 
A R. 8. §. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, 
ugyanezen § kiegészül (10) bekezdéssel:  
 
(4)  A polgármester az e §. (1) bekezdés a)-h) pontokban 
meghatározott élethelyzetek enyhítésére 10.000 Ft-ig,  ezen 
összeg felett a Bizottság adhat átmeneti segélyt. 
 
(10) Rendkívül indokolt esetben a Bizottság jövedelemvizsgálat 
nélkül is adhat évenként és családonként 25.000.-Ft átmeneti 
segélyt. 

 
5. § 

 
A R. 9. §. (9) –(10) bekezdéssel egészül ki:  
 
(9) Temetési segély az elhalálozás hónapját követő harmadik 
hónap utolsó napját követően nem állapítható meg. 
 
(10) Az elhunyt személy eltemettetéséhez, egy temetési segély 
kérelem nyújtható be. Ha több személy részére állítottak ki 
temetési számlát, akkor a legmagasabb összegű számlával 
rendelkező személy adhatja be a kérelmet temetési segélyre. 
 

6. §  
 

A R. 10. §. (4), (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
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(4) A Bizottság e § (3) bekezdés a)-c) pontjaiban megállapított 
jogosultsági feltételektől  - kivétel az egy főre jutó jövedelem – 
méltányosságból eltérhet, ha:  
a) a kérelmező és családja pénzintézet által nyújtott lakáscélú 
hitelt, vagy albérleti díjat fizet; 
b) a kérelmező és családjában rendkívül indokolt eset áll fenn, 
a döntéshozó lakásfenntartási támogatást állapíthat meg 
c) a támogatás maximum összege:  
 ca) 5.000.-Ft, ha a kérelmező és háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 140%-át nem haladja meg, 
 cb) 4.000.-Ft, ha a kérelmező és háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 140%-175% között  van, 
 cc) 3.000.-Ft ha a kérelmező és háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum  175%-át.  
 
(8) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegét 
a Szt. 38. § (6) bekezdés a), b) pontjai és a 7. § alapján kell 
kiszámítani, de nem lehet kevesebb, mint 2.500.-Ft,  a normatív és 
a helyi kiegészítő támogatásnak együttesen, valamint a helyi 
önálló lakásfenntartási támogatásnak a maximum összege nem 
haladhatja meg a 8.500 Ft-ot. A támogatás összegét 100 Ft-ra 
kerekítve kell meghatározni. A helyi lakásfenntartási támogatást 1 
évre kell megállapítani.  
 

7. § 
 

A R. 11. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép 
 
Köztemetéseknél csak a kegyeleti igényeknek megfelelő, 
legolcsóbb temetkezési kellékek, és szolgáltatások költségeit lehet 
figyelembe venni, amelynek összértéke a szolgáltatóval ( 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.) történt megállapodás 
alapján: 
 
 - hamvasztásos temetés esetén:                      108. 000 Ft 
 - koporsós temetés esetén:                              119. 000 Ft 
 

8. § 
 

A R. 14. §. (1) bekezdés  b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
b) aki egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210%-át, valamint a 
havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, vagy meghaladja 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át, 
 

9. § 
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A R. 1. sz. mellékletének 2) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
2) Aktív korúak ellátása 
 
A 63/2006. /III. 27./ Korm. rendelet 15. §-ában meghatározottak, 
és 
a) együttműködési kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatok, 
b) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó 
jövedelemről és rendszeres ellátásról szóló igazolás/ok/, 
jövedelemnyilatkozat/ok/, 
c) korábban folyósított ellátás megszüntető határozata, 
d) megelőző együttműködésről igazolás, 
e) legmagasabb iskolai végzettség, szakmai végzettség 
fénymásolata 
 

10. § 
 
E rendelet 2009. május 01-én lép hatályba, de rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 
(Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
eddigi tevékenységéről és terveiről) 
 
  73/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről készített beszámolót elfogadja.  
A beszámolóban foglalt középtávú tervekkel a képviselő-testület 
egyetért. 
 
Határidő: 2009.december 31.  
Felelős:   jegyző, társulási titkár  

 
 
(Előterjesztés a Közoktatási Intézkedési Terv aktualizálására) 
 
  74/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben megfogalmazottak szerint aktualizálja a város 
Közoktatási Intézkedési Tervét.   
 
A képviselő-testület a továbbiakban a Közoktatási Intézkedési 
Terv évenkénti aktualizálásával az Oktatási Bizottságot bízza 
meg. 
 
Határidő:   2009. április 30., illetve értelemszerű 
Felelős:      jegyző 
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(Előterjesztés a szennyvízcsatorna-hálózat befejező ütemének 
végrehajtásáról) 
 
  75/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  

 
1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szennyvízcsatorna befejező ütemének beruházásához 
társberuházóként Víziközmű Társulatot hoz létre. Utasítja a 
jegyzőt, hogy a Társulat megalakulásával kapcsolatos 
intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 
2.) Az egy ingatlanra jutó érdekeltségi hozzájárulást 220.000 
Ft-ban határozza meg.  
3.) A beruházás pénzügyi forrását lakossági takarékpénztári 
megtakarításokból biztosítja és az ingatlanonkénti számlanyitási 
díjat átvállalja. 
4.) Az LTP futamidejét 61 hónapban határozza meg 
a.) a lakosság lakóterületen 82.350 Ft/ingatlan hozzájárulást fizet, 
ekkor a lakost 1.350 Ft/ingatlan/hó, az önkormányzatot pedig 
2.170 Ft/ingatlan/hó terheli 
b.) a lakosság üdülőterületen 110.000 Ft/ingatlannal számolva 
1.803 Ft/ingatlan/hó hozzájárulást fizet, ekkor az önkormányzati 
hozzájárulás üdülőterületen 1.717 Ft-ra csökken 
c.) üdülőterületen a 2009. március 31-ig állandó lakosként 
bejegyzett ingatlantulajdonosok az a, pontban megállapított 
hozzájárulást fizetik meg (ez azonban nem jelenti üdülőingatlanuk 
lakóházzá történő átminősítését, amelyre külön jogszabályi 
követelmények vonatkoznak).  
   
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
 
(Előterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. 
évi költségvetésének módosítására) 
 
  76/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TISZK 2009. évi módosított előirányzatait az alábbi számokkal 
elfogadja: 

 

Megnevezés Eredeti előirányzat 
/eFt/ 

Módosítás /eFt/ Módosított 
előirányzat /eFt/ 

Személyi juttatás 18.366 50.846 69.212 

Járulékok 5.921 15.082 21.003 

Dologi kiadások 837 138.847 139.684 

Működési tartalék 0 124.290 124.290 

Felújítás 0 0 0 

Felhalmozás 0 131.472 131.472 

Átadott 0 32.186 32.186 
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pénzeszköz 

Összes kiadás 25.124 492.723 517.847 

Saját bevétel 16.366 - 16.366 0 

Átvett pénzeszköz 0 480.028 480.028 

Pénzmaradvány 
elszámolása 

0 33.973 33.973 

Támogatás 8.758 - 4.912 3.846 

Összes bevétel 25.124 492.723 517.847 

 
Utasítja a jegyzőt a 2009. évi költségvetési rendelet 
módosításának a képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet első 
módosításának időpontja 
Felelős:  jegyző 

 
 
(Előterjesztés „A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra 
a Hajdúszoboszlói Kistérségben” című pályázat benyújtására) 
 
  77/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 
figyelemmel az e tárgyban korábban hozott 26/2009. (II.26.) 
számú határozatára – pályázatot nyújt be „A turisztikai vonzerő 
felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói Kistérségben” 
címmel a TÁMOP 1.4.4 – 08/1 konstrukciószámú, „Helyi és 
határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások” című kiírásra. 
A projekt 10%-os saját forrását, összesen legfeljebb 2.770.000 Ft-
ot 50%-ban a 2009. évi önkormányzati költségvetés beruházási 
céltartalékából, 50%-ban a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás felajánlott támogatásából – legfeljebb 1.385.000 – 
1.385.000Ft – biztosítja. 
Utasítja a jegyzőt a pályázat elkészítésére és benyújtására, a 
polgármestert pedig felhatalmazza a pályázati dokumentumok 
aláírására. Kéri a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
Tanácsát, hogy támogassa a Hungarospa Zrt-t, valamint a 
Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete partnerek közé 
bekerülését.  
 
Határidő: 2009. május 22. 
Felelős:   jegyző 

 
 
(Előterjesztés sportlétesítmények felújítására kiírt pályázatról 
(Sportház) 
 
 78/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az önkormányzat a helyi önkormányzatok 
fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának 
támogatásáról szóló 15/2009.(III.17.) ÖM rendelete alapján 
pályázatot nyújtson be a Városi Sportház (4200 Hajdúszoboszló, 
Rákóczi u. 64.) felújítására vonatkozóan, mindösszesen legfeljebb 
bruttó 9.995.527 tervezett összegben. A felújítási munkák során 
az épület három homlokzatán a nyílászárók cseréjét kell elvégezni 
( szám szerint 154 db 90/180-as és 8 db 400/100 fix háromszög 
ablak). 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázatban szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a szükséges szerződések 
(támogatási-, vállalkozói szerződések ) aláírására.  
 
Határidő:  2009. április 24. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 79/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Város 2009. évi Sportlétesítmény-felújítási programját az 
alábbiakban határozza meg: 
 
A Sportlétesítmények felújítási rangsorában az első helyen a 
Városi Sportház második helyen a Bocskai Sporttelep (Városi 
Sportpálya) áll. 
 
A Sportlétesítményeken elvégzendő munkák és azok fontossági 
sorrendje az alábbi: 
 
A Városi Sportház felújítási munkálatainak ragsora: 
 1)   --az épület helyiségei nyílászáróinak cseréje: 
                I. ütem: észak-nyugati, dél-nyugati, és délkeleti 
 homlokzaton 
 2)   --az épület tetőszigetelése 
 3)   --a vizesblokkok teljes felújítása 
 4)   –a csarnok és egyéb helyiségek fűtési rendszerének és 
 a  szellőző rendszer korszerűsítése 
 5)   --elektromos hálózat korszerűsítése 
 6)   -- az épület csarnok helyiség nyílászáróinak cseréje: 
                II. ütem: észak-keleti homlokzat és a teljes épület 
homlokzatok hőszigetelése 
 
A Bocskai Sporttelep felújítási munkálatainak rangsora: 
 --az öltözőépület nyílászáróinak cseréje 
 --az épület hőszigetelése 
 --a víz és melegvíz rendszer korszerűsítése 
 --az elektromos rendszer korszerűsítése 
 --az öltözőépületen tetőtér kialakítása 
 --mobil tetőszerkezettel fedetté tenni a lelátó egy részét 
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 --műfüves edzőpálya építése 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a szükséges anyagi 
fedezetekről felújítási munkálatonként külön dönt a lehetséges 
pályázati kiírások ismeretében. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
(Előterjesztés a Bocskai Sporttelep épületének felújítására) 
 

80/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján a helyi önkormányzatok az 
önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény felújítására 
pályázatot nyújt be, melynek címe:  
A hajdúszoboszlói Bocskai-sporttelep öltöző és klub épületének 
felújítására. 
Az önkormányzat több sportlétesítmény felújítására igényel 
támogatást, ezért ezen igényét a 2. helyre rangsorolja, a felújítás 
teljes költsége 10.049.201Ft, önerőként vállalja a 49.201 Ft-ot.  
 
Határidő: 2009. április 24. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására, 
valamint az erre vonatkozó hatáskör bizottságra átruházására) 
 

81/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§ (1) bekezdése 
alapján az egyes szavazatszámláló bizottságok póttagjaivá az 
alábbiakat megválasztja:  
 
12. számú szavazókör (Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, 
Hőforrás u. 143.): Agárdiné Dencsák Ildikó (Földvár u. 44.)  
 
20. számú szavazókör (Vízműtelep, Oláh G. u. 16.): dr. Hámori 
Artúrné (Sport u. 16/b) 
 
Határidő: 2009. június 7. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Tájékoztatás szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektről 
(KEOP-7.1.2.0) ) 
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  82/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
folyamatban lévő KEOP-7.1.2.0 szennyvízelvezetés és tisztítás 
pályázati projektről készített tájékoztatóban foglaltakat elfogadja 
és tudomásul veszi. 
 
Határidő: támogatási szerződés és pályázat függvényében 
Felelős: jegyző 
              polgármester 

 
 
(Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógiai 
programjáról) 
 
  83/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Bárdos Lajos 
Általános Iskola pedagógiai programját. 
A módosítás szerinti eszközök beszerzése az előterjesztésben 
megjelölt pályázati forrásból, vagy a helyi költségvetési 
rendeletben eszközbeszerzésre elkülönített összegből lehetséges. 
 
Határidő:  2009. április 30. 
Felelősök:  jegyző 

 
 
(Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény minőségirányítási 
programjának módosításáról) 
 
  84/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f) pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva jóváhagyja az Egyesített Óvodai Intézmény 
minőségirányítási programját. 
 
Határidő:  2009. április 30. 
Felelősök:  jegyző 

 
 
(Előterjesztés magánút önkormányzati tulajdonba vételére) 
 
  85/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
hozzájárulását adja a kialakuló 0220/14 és 0220/18 hrsz-ú út 
önkormányzati tulajdonba vételéhez az alábbi feltételek mellett: 
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- Az ingatlan tulajdonosa a területet térítésmentesen adja az 
önkormányzat tulajdonába. 
- Az ingatlan tulajdonosa saját erőből építi ki a következő 
közműveket: víz, villany, szennyvízelvezető csatorna, csapadékvíz 
elvezető árok, járda, útalap. 
- A közműveket a kivitelező a Polgármesteri Hivatallal és az 
érintett üzemeltető cégekkel egyeztetve köteles kiépíteni oly 
módon, hogy azt használatba vételt követően a városi hálózatra rá 
lehessen kötni.  
- A közműhálózatokat használatba vételt követően tulajdonba 
és üzemeltetésbe átveszi az önkormányzat. 
- Amennyiben a beruházás 4 éven belül nem valósul meg, 
akkor az önkormányzat kérheti az eredeti állapot helyreállítását, 
és nem kötelezhető a közművek kiépítésére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, 2009. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
  86/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  

 
Határidő: -  
Felelős: - 

 
 
(Válasz Örvendi László és Kanizsay Béla képviselő urak 
kérdéseire) 
 
  87/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el a jegyző Örvendi László képviselő úrnak a 
vendégfogókkal, illetve a régi Szabadság-szálló állapotával 
kapcsolatos kérdéseire adott válaszát, azok kivizsgálásával 
megbízza az önkormányzat pénzügyi, gazdasági; idegenforgalmi; 
illetve városfejlesztési, műszaki bizottságát.  
 
Határidő: 2009. május 21.  
Felelős:   bizottsági elnökök  

 
(Válasz Erdei Gyula képviselő úr interpellációjára) 
 



 24 

  88/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el a városfejlesztési, műszaki irodavezető Erdei 
Gyula képviselő úrnak jelzőlámpás csomópont működésével 
kapcsolatos interpellációjára adott válaszát, annak kivizsgálásával 
megbízza az önkormányzat városfejlesztési, műszaki bizottságát.  
 
Határidő: 2009. május 21.  
Felelős:   bizottsági elnök 

 
 
(Válasz Harsányi István képviselő úr interpellációjára) 
 
  89/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el a jegyző Harsányi István képviselő úrnak Ady E. 
utcai volt lovaspálya túloldalán levő önkormányzati út 
magánszemély általi jogosultatlan lezárásával kapcsolatos                       
interpellációjára adott válaszát, annak kivizsgálásával megbízza 
az önkormányzat városfejlesztési, műszaki bizottságát.  
 
Határidő: 2009. május 21.  
Felelős:   bizottsági elnök 

 

 

K.m.f. 
 
 

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

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
 
Hajdúszoboszló, 2009. május 8.  
  
 
 Molnár Viktória leíró 

 


