
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 25821-1/2013. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testületi ülés napirendjének meghatározása.) 
 

156/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. december 
19-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Napirend: 
 

1. Előterjesztés Pszichiátriai Nappali Intézmény beszámolójáról és szerződés-
hosszabbításáról. 
Előadó: egészségügyi, szociális csoportvezető 
 

2. Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési tervről. 
Előadó: jegyző 
 

3. Előterjesztés költségvetési intézmények alapító okiratainak módosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes, irodavezető-főkönyvelő 
 

4. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. nonprofit társaságként 
való továbbműködéséről. 
Előadó: VG Zrt. vezérigazgató 

 
6. Előterjesztés a Leier Hungária Kft. módosítási kérelméről. 

Előadó: polgármester 
 

7. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012 (XI.29.) önkormányzati rendelet 
módosítására. 
Előadó: aljegyző-igazgatási irodavezető 

 
8. Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosítására. 

Előadó: egészségügyi, szociális csoportvezető 
 
9. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról. 

Előadó: jegyző 
 
10. Előterjesztés településrendezési partnerségi szabályzat megalkotásáról. 

Előadó: jegyző 
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11. Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról. 
Előadó: jegyző 

 
12. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum és a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 

között létrejött megállapodásra. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
13. Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
14. Előterjesztés a Kösely Zrt-nek nyújtandó támogatásról. 

Előadó: aljegyző-igazgatási irodavezető 
 
15. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Polgárőrséggel kötendő együttműködési 

megállapodásról. 
Előadó: aljegyző-igazgatási irodavezető 

 
16. Előterjesztés a 3265/2 hrsz-ú ingatlant érintő szolgalmi jog létesítéséről. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
17. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötéséről - autóbusszal végzett 

menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában –  
Előadó: főmérnök 
 

18. Előterjesztés 2013. évi választókerületi felújítási munkák többletköltség 
igényével kapcsolatban. 
Előadó: főmérnök 

 
19. Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervének meghatározására. 

Előadó: polgármester 
 
20. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 

Előadó: polgármester 
 
21. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről. 

Előadó: polgármester 
 

22. Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium magasabb vezetői 
megbízásának véleményezéséről. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

23. Válasz interpellációra Ék utcai gázrekonstrukcióval és a Nádudvari úton 
megsüllyedt aknafedelekkel kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
Határidő: - 
Felelős: - 
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(Előterjesztés Pszichiátriai Nappali Intézmény beszámolójáról és szerződés-
hosszabbításáról.) 
 

157/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társ 
Közhasznú Egyesület fenntartásában, Hajdúszoboszló, Baross utca 25. szám 
alatt működő Társ Alapszolgáltatási Központ, Pszichiátriai Nappali 
Intézményének szakmai beszámolóját elfogadja. A 2012. február 23.-i ülésen 
elfogadott ellátási szerződést 2014. január 01-től – változatlan tartalommal, öt 
évre – 2018. december 31-ig meghosszabbítja. Egyben felhatalmazza 
Hajdúszoboszló Város polgármesterét az ellátási szerződés 
meghosszabbításának hitelesítésére. 

 
Határidő:  2014. január 1. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a 2014. évi belső ellenőrzési tervről.) 
 

158/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeire vonatkozó 
2014. évi ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

 (1. sz. melléklet: Belső ellenőrzési terv és kockázatkezelés összesítése) 
 A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a Pénzügyi, 

Gazdasági Bizottság végzi. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2014. évi belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

 (2. sz. melléklet: Belső ellenőrzési terv és kockázatkezelés összesítése)  
 A tervben foglaltak év közbeni változásának jóváhagyását a Pénzügyi, 

Gazdasági Bizottság végzi. 
 
Határidő:  2014. december 31. 
Felelős:  polgármester 
Közreműködő: jegyző, belső ellenőrzési vezető 

 
(Előterjesztés költségvetési intézmények alapító okiratainak módosítására.) 
 

159/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
A.) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
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Bevezető rész: 

 

Hatályos szöveg Módosító javaslat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 8 § (1)  bekezdése, a kulturális 

javak védelméről, a muzeális 

intézményekről, a nyilvános könyvtári 

ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény előírásai és annak 

végrehajtási rendeletei, valamint az 1992. 

évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, 

valamint Az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) 

Kormányrendelet rendelkezése alapján az 

alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) 

Alapító Okiratot adja ki: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 

pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. § (4) 

bekezdése, a kulturális javak védelméről, a 

muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

szóló 1997. évi CXL. törvény előírásai és 

annak végrehajtási rendeletei, alapján az 

alábbi - egységes szerkezetbe foglalt- alapító 

okiratot adja ki: 

 

Hatályos szöveg Módosító javaslat 

Telephelyei: 

. 

Bocskai Filmszínház 

. 

Irányító szerv neve székhelye: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

 

 

. 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata:  
. 

Az alaptevékenység szakfeladatai 2010. 

január 1-től: 

. 

Működési területe:  

Hajdúszoboszló Város Közigazgatási 

területe és a hajdúszoboszlói kistérség  

. 

. 

 

Besorolás gazdálkodási jogkör alapján: 

Önállóan működő és gazdálkodó.  

. 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete 

tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje:  
. 

 A megbízás előkészítése a Kulturális és 

Sport Bizottság feladata, a pályázati 

Telephelyei: 

. 

Bocskai Rendezvényközpont 

. 

Irányító szerv neve, székhelye, és az 

alapítás dátuma:  

Alapító és fenntartó szerve:  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 

Alapítás dátuma: 1980. 02. 01. 

. 

Közfeladata és alaptevékenysége: 

. 

 

Az alaptevékenység szakfeladatai: 

. 

. 

Működési köre:  

Hajdúszoboszló Város közigazgatási területe, 

Hajdúszoboszlói Kistérség közigazgatási 

területe: Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát 

települések. 

. 

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő 

és gazdálkodó. TEAOR: 69.20 

. 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete 

tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 

rendje:  
. 

A megbízás előkésztése az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság feladata, a 



 5 

eljárással kapcsolatos feladatokat az 

Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 

vezetője látja el 

. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
. 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya 

munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 

törvény az irányadó. 

. 

Vállalkozási tevékenységet a szerv nem 

folytat. 

. 

. 

Ingatlan vagyon: 

Bocskai Filmszínház 

. 

. 

. 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 

. 

Az intézmény a tevékenységét az 

Államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény előírásainak betartásával 

köteles végezni. 

pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a 

humán-közszolgáltatási irodavezető helyettes 

látja el. 

. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
. 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya 

munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

az irányadó. 

. 

Vállalkozási tevékenysége arányának felső 

határa a szerv kiadásaiban: vállalkozási 

tevékenységet nem folytat 

. 

Ingatlan vagyon: 

Bocskai Rendezvényközpont 

. 

. 

. 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 

. 

Az intézmény a tevékenységét az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény előírásainak betartásával köteles 

végezni. 

 

B.) 

Alapító okirat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése, a kulturális javak védelméről, a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény előírásai és 

annak végrehajtási rendeletei, alapján az alábbi - egységes szerkezetbe foglalt- alapító okiratot adja 

ki: 

 

A költségvetési szerv 

 

Neve: Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

Rövidített neve: Kovács Máté VMKK 

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. 

 

Telephelyei:  

Szabadtéri Színpad              4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2. 

Ifjúsági Ház               4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 8. 

Bocskai Rendezvényközpont 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.  
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Költségvetési szerv alapító és fenntartó szerve, és az alapítás dátuma:  

 

Alapító és fenntartó szerve:  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 

Alapítás dátuma: 1980. 02. 01. 

 

Irányító szerv neve, székhelye:   
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

 

Az intézmény típusa: Integrált intézmény 

 

Közfeladata és alaptevékenysége: 

 

Közművelődési és egyéb kulturális tevékenység, nyilvános könyvtári ellátás az 1997. évi CXL. 

Törvény rendelkezései alapján. 

 

Szakágazati besorolás: 

932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység 

 

Közösségi-művelődési tevékenység; Közművelődési, könyvtári és egyéb szórakoztatási 

tevékenység 

TEAOR: 93.29 

 

Alaptevékenység szakfeladatai: 

 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (Szókimondó) 

 619002 Egyéb távközlés (internet használat biztosítása) 

 910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 

 910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 

 910123 Könyvtári szolgáltatások 

 910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 

 910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

 932109 Egyéb szórakoztató létesítmény üzemeltetése 

 932919 Máshova nem sorolható szórakoztatási tevékenység  

 

Működési köre:  

Hajdúszoboszló Város közigazgatási területe, Hajdúszoboszlói Kistérség közigazgatási területe: 

Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát települések. 

 

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó.  

 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az 

intézmény vezetője az igazgató, akit az önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg nyilvános 

pályázat útján 5 évre és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A megbízás előkészítése a 

Kulturális és Sport Bizottság feladata, a pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a humán-

közszolgáltatási irodavezető helyettes látja el. 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottak. 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 
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Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 

törvény az irányadó. 

 

Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: vállalkozási 

tevékenységet nem folytat 

 

Ingatlan vagyon: 

 

 Művelődési Központ és Könyvtár 

 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2.  

 Helyrajzi szám: 2307/6 Tulajdoni lap száma: 225 

Szabadtéri Színpad 
 4200 Hajdúszoboszló József A. u.  2 

 Helyrajzi szám: 2475/13 

 Tulajdoni lap száma: 11817 

Ifjúsági Ház 

 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 8. 

 Helyrajzi szám: 913 

 Tulajdoni lap száma: 933 

Bocskai Rendezvényközpont 

 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 18.  

 Helyrajzi szám: 2245 

Ingó vagyon:  

Az intézmény számviteli nyilvántartásai tartalmazzák. 

 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 

Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingó és ingatlan vagyon 

rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére. 

Az intézmény a tevékenységét az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak 

betartásával köteles végezni. 

 

Záradék 

 

A Kovács Máté Városi Művelődési Központ alapító okiratát Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a …./2013. (XII. 19.) sz. határozatával 2013. december 19-én hagyta jóvá. 

 

P.H. 
 

Hajdúszoboszló, 2013. december 19. 

 

..............................................    .............................................. 

        Dr. Sóvágó László                        Dr. Vincze Ferenc 

 polgármester              jegyző 

   

C.) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Városi 
Televízió alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
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Bevezető rész: 

 

Hatályos szöveg Módosító javaslat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 38. § (1) bekezdése, az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 66. §-a, valamint a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 

szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján 

az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) 

alapító okiratot adja ki: 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 

pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § 

(4) bekezdése alapján, a 

médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény rendelkezései figyelembe 

vételével az alábbi (egységes szerkezetbe 

foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 

Hatályos szöveg Módosító javaslat 

Neve: Hajdúszoboszlói Városi Televízió 

 

Székhelye: 4200. Hajdúszoboszló, 

Szilfákalja 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Irányító szerv neve, székhelye: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

. 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata:  

. 

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. 

évi I. törvény alapján közszolgálati műsor 

szolgáltatása. 

. 

. 

Az alaptevékenység szakfeladatai 2009. 

december 31-ig: 

 751922 Önkormányzatok, valamint 

kistérségi társulások elszámolásai 

 642024 Városi és kábeltelevízós 

rendszerek üzemeltetése 

 

Az alaptevékenység szakfeladatai 2010. 

január 1-től: 

 602000 Televízió-műsor összeállítása 

Neve: Hajdúszoboszlói Városi Televízió 

Rövidített neve: HVTV 

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 

7. 

Költségvetési szerv alapító és fenntartó 

szerve, és az alapítás dátuma:  

Alapító és fenntartó szerve:  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 

Alapítás dátuma: 1998. 07. 01. 

 

Irányító szerv neve, székhelye:   
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

. 

. 

Közfeladata és alaptevékenysége: 

. 

. 

A médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény alapján közszolgálati 

műsor szolgáltatása. 

. 

Az alaptevékenység szakfeladatai 2009. 

december 31-ig törlésre kerül 

 

 

 

 

 

Az alaptevékenység szakfeladatai: 

 602000 Televízió-műsor összeállítása, 

szolgáltatása 
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 890441 Közcélú foglalkoztatás 

 890442 Közhasznú foglalkoztatás 

 841901 Önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Működési területe:  

Hajdúszoboszló Város Közigazgatási 

területe és a hajdúszoboszlói kistérség  

. 

. 

. 

Típus szerinti besorolása:  

A tevékenységek jellege alapján: 

Közszolgáltató költségvetési szerv 

Közszolgálati szerv fajtája: 

Közintézmény 

 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója 

alapján: Önállóan működő és 

gazdálkodó 

 

Besorolás gazdálkodási jogkör alapján: 

Önállóan működő és gazdálkodó.  

. 

.. 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete 

tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje:  
. 

A megbízás előkészítése a Kulturális és 

Sport Bizottság feladata, a pályázati 

eljárással kapcsolatos feladatokat az 

Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 

vezetője látja el 

. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya 

munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 

törvény az irányadó. 

. 

 890441 Rövid időtartamú 

közfoglalkoztatás  

 890442 Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 

 841901 Önkormányzatok és társulások 

elszámolásai 

 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány 

kiadása  

 581900 Egyéb kiadói tevékenység  

 591000 Film-, videó-, televízióműsor 

gyártás 

 592000 Hangfelvétel készítése, kiadása  

 730000 Reklám, piackutatás 

. 

Működési köre:  

Hajdúszoboszló Város közigazgatási területe, 

Hajdúszoboszlói Kistérség közigazgatási 

területe: Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát 

települések. 

. 

Típus szerinti besorolása törlésre kerül 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő 

és gazdálkodó.  

. 

. 

. 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete 

tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 

rendje:  
. 

A megbízás előkésztése az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság feladata, a 

pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a 

humán-közszolgáltatási irodavezető helyettes 

látja el. 

. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
. 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya 

munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

az irányadó. 
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. 

Kiegészítő tevékenységei, arányának felső 

határa a szerv kiadásaiban:  

 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány 

kiadása  

 581900 Egyéb kiadói tevékenység  

 591111 Filmgyártás 

 591112 Promóciós, reklámfilm, -

videó gyártása 

 591113 Egyéb televízióműsor-

készítés 

 591200 Film-, videógyártás, 

televíziós műsorfelvétel 

utómunkálatai  

 591302 Film-, video- és televízió-

műsor terjesztése  

 591411 Film, video és egyéb 

képfelvétel vetítése mozikban, 

filmklubokban, szabadtéren, 

nyilvános vetítési helyeken 

 592011 Hangfelvétel készítése  

 592012 Élőhangfelvétel készítése 

 731100 Reklámügynöki tevékenység 

 731200 Médiareklám. 

. 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 

Az intézmény rendelkezési jogosultsága 

kiterjed a kezelésében lévő ingó és ingatlan 

vagyon rendeltetésszerű használatára, 

üzemeltetésére. 

Az intézmény a tevékenységét a 

Rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. 

évi I. tv, a kapcsolódó rendelkezések és az 

Államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény előírásainak betartásával 

köteles végezni. 

. 

Kiegészítő tevékenységei, arányának felső 

határa a szerv kiadásaiban törlésre kerül 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 

Az intézmény rendelkezési jogosultsága 

kiterjed a kezelésében lévő ingó- és 

ingatlanvagyon rendeltetésszerű használatára, 

üzemeltetésére. 

Az intézmény a tevékenységét az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

Törvény, és a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény előírásainak betartásával 

köteles végezni. 

 

D.) 

Alapító okirat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése alapján, a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

rendelkezései figyelembe vételével az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 

A költségvetési szerv 

 

Neve: Hajdúszoboszlói Városi Televízió 

Rövidített neve: HVTV 
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Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7. 

 

Költségvetési szerv alapító és fenntartó szerve, és az alapítás dátuma:  

 

Alapító és fenntartó szerve:  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 

Alapítás dátuma: 1998. 07. 01. 

 

Irányító szerv neve, székhelye:   
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

 

Közfeladata és alaptevékenysége:  

 

602000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 

 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény alapján 

közszolgálati műsor szolgáltatása. 

 

Alaptevékenysége:  
 

602000 Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása 

 

Hajdúszoboszló Város közéleti televíziós műsorának összeállítása és szolgáltatása, televízió-műsor 

összeállítása, szolgáltatása. TEÁOR: 60. 20 

 

Az alaptevékenység szakfeladatai: 

 602000 Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása 

 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása  

 581900 Egyéb kiadói tevékenység  

 591000 Film-, videó-, televízióműsor gyártás 

 592000 Hangfelvétel készítése, kiadása  

 730000 Reklám, piackutatás 

 

Működési köre: Hajdúszoboszló Város közigazgatási területe, Hajdúszoboszlói Kistérség 

közigazgatási területe: Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát települések. 

 

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó.  

 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az 

intézmény vezetője a felelős szerkesztő, akit az önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg 

nyilvános pályázat útján 5 évre és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A megbízás előkészítése 

a Kulturális és Sport Bizottság feladata, a pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a humán-

közszolgáltatási irodavezető helyettes látja el. 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottak. 
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Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 

törvény az irányadó. 

 

Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: vállalkozási 

tevékenységet nem folytat 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Ingatlan vagyon: 

4200. Hajdúszoboszló Szilfákalja 7. sz. 

Helyrajzi szám:5793/30/A/27  

Tulajdoni lapszám:10848/27 

Ingó vagyon:  

Az intézmény számviteli nyilvántartásai tartalmazzák. 

 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 

Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingó- és ingatlanvagyon 

rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére. 

Az intézmény a tevékenységét az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, és a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

előírásainak betartásával köteles végezni. 

 

Záradék 

 

A Hajdúszoboszlói Városi Televízió alapító okiratát Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a …./2013. (XII. 19.) sz. határozatával 2013. december 19-én hagyta jóvá. 

 

P.H. 
 

Hajdúszoboszló, 2013. december 19. 

 

..............................................                                        ................................................ 

       Dr. Sóvágó László                     Dr. Vincze Ferenc 

           polgármester                     jegyző 

 
E.) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszló 
Lapkiadó Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
Bevezető rész: 

 

Hatályos szöveg Módosító javaslat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 

törvény 38. § (1) bekezdése, az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 

törvény 66. §-a, valamint a költségvetési 

szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 

szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. 

pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § 
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az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) 

alapító okiratot adja ki: 

 

(4) bekezdése alapján, a 

médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény rendelkezései figyelembe 

vételével az alábbi (egységes szerkezetbe 

foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 

Hatályos szöveg Módosító javaslat 

. 

. 

. 

Alapító, illetve fenntartó neve és címe: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1. 

Irányító szerv neve, székhelye: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete. 

. 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata:  

A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. 

évi I. törvény alapján közszolgálati műsor 

szolgáltatása. 

. 

. 

. 

. 

. 

Alaptevékenysége: 

. 

Reklámügynöki tevékenység  TEAOR: 

73.11 

. 

 Az alaptevékenység szakfeladatai 2009 

december 31-ig: 

 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány 

kiadása 

Az alaptevékenység szakfeladatai 2010. 

január 1-től: 

. 

 731100 Reklámügynöki tevékenység 

 890441 Közcélú foglalkoztatás 

 890442 Közhasznú foglalkoztatás 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Költségvetési szerv alapító és fenntartó 

szerve, és az alapítás dátuma:  

. 

Alapító és fenntartó szerve:  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 

Alapítás dátuma: 1996. 07. 01. 

Irányító szerv neve, székhelye:   
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

. 

Közfeladata és alaptevékenysége: 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. Törvény 2. § (2), 

valamint a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény alapján helyi és helyi 

jelentőségű információk nyújtása, 

fórumteremtés a város polgárai, szervei és 

szervezetei számára. 

. 

Alaptevékenysége: 

. 

Reklám, piackutatás TEÁOR: 73.00 

. 

 

Az alaptevékenység szakfeladatai 2009 

december 31-ig törlésre kerül 

 

 

Az alaptevékenység szakfeladatai: 

. 

. 

 730000 Reklám, piackutatás 

 890441 Rövid időtartamú 

közfoglalkoztatás  

 890442 Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásra jogosultak hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatása 

 581900 Egyéb kiadói tevékenység 

 581100 Könyvkiadás 

 639100 Hírügynökségi, 

sajtóügynökségi tevékenység 

 180000 Nyomdai és egyéb 
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Működési területe:  

Hajdúszoboszló Város Közigazgatási 

területe és a hajdúszoboszlói kistérség  

. 

. 

. 

Típus szerinti besorolása:  

A tevékenységek jellege alapján: 

Közszolgáltató költségvetési szerv 

Közszolgálati szerv fajtája: Közintézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója 

alapján: Önállóan működő.  

Pénzügyi, gazdasági feladatainak 

meghatározott részét a Polgármesteri 

Hivatal végzi. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete 

tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje:  
. 

A megbízás előkészítése a Kulturális és 

Sport Bizottság feladata, a pályázati 

eljárással kapcsolatos feladatokat az 

Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 

vezetője látja el 

. 

. 

. 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
. 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya 

munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 

törvény az irányadó. 

. 

. 

. 

Kiegészítő tevékenysége, arányának felső 

határa a szerv kiadásaiban:   

 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány 

kiadása 

 731100 Reklámügynöki tevékenység  

Kisegítő tevékenysége arányának felső 

sokszorosítási tevékenység  

 

Működési köre:  

Hajdúszoboszló Város Közigazgatási területe, 

Hajdúszoboszlói Kistérség területe: Ebes, 

Nagyhegyes, Hajdúszovát települések. 

. 

. 

Típus szerinti besorolása törlésre kerül 

 

 

 

. 

. 

. 

 

 

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő 

költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdálkodási 

feladatait Polgármesteri Hivatal látja el. 

. 

. 

. 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete 

tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 

rendje:  
. 

A megbízás előkésztése az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság feladata, a 

pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a 

humán-közszolgáltatási irodavezető helyettes 

látja el. 

. 

. 

. 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó 

foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
. 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya 

munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 

az irányadó. 

. 

. 

 

Kiegészítő tevékenysége, arányának felső 

határa a szerv kiadásaiban törlésre kerül 

 

 

 

Kisegítő tevékenysége arányának felső 
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határa a szerv kiadásaiban:  

 581900 Egyéb kiadói tevékenység 

 731200 Médiareklám 

 581100 Könyvkiadás 

 821900 Fénymásolás, egyéb irodai 

szolgáltatás 

 639100 Hírügynökségi, 

sajtóügynökségi tevékenység 

 181300 Nyomdai előkészítő 

tevékenység – ebből szedés, 

elektronikus tördelés 

Kisegítő tevékenység felső határa: 10 % 

. 

. 

. 

. 

. 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Ingatlanvagyon: 

Hajdúszoboszló Szilfákalja 2. 

Helyrajzi szám: 2307/9  

Tulajdoni lapszám: 2253 

Ebből a földszinten elhelyezkedő, külön 

bejárattal rendelkező iroda, a következő 

beosztás szerint: két irodahelyiség, egy 

raktár, egy teakonyha-kézmosó helyiség, 

egy átjáró rész, összesen 59 négyzetméter 

alapterülettel. Továbbá az intézményt 

megilleti az ingatlanon található szociális 

helyiségek használatának joga. 

Ingó vagyon:  

Az intézmény gazdálkodási feladatait ellátó 

Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és 

Gazdasági Iroda irányításával működő 

mindenkori vagyonkezelő szerv/személy 

által (a pénzügyi és gazdasági iroda 

bizonylat-átadása alapján) vezetett 

számviteli nyilvántartásai tartalmazzák.  

 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 

Az intézmény rendelkezési jogosultsága 

kiterjed a kezelésében lévő ingó és ingatlan 

vagyon rendeltetésszerű használatára, 

üzemeltetésére. 

Az intézmény a tevékenységét a 

Rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. 

évi I. tv, a kapcsolódó rendelkezések és az 

Államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény előírásainak betartásával 

köteles végezni. 

határa a szerv kiadásaiban törlésre kerül 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vállalkozási tevékenysége arányának felső 

határa a szerv kiadásaiban: vállalkozási 

tevékenységet nem folytat 

. 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Ingatlanvagyon: 

Hajdúszoboszló Szilfákalja 2. 

Helyrajzi szám: 2307/9  

Tulajdoni lapszám: 2253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingó vagyon:  

Az intézmény számviteli nyilvántartásai 

tartalmazzák. 

. 

. 

 

 

. 

. 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 

Az intézmény rendelkezési jogosultsága 

kiterjed a kezelésében lévő ingó- és 

ingatlanvagyon rendeltetésszerű használatára, 

üzemeltetésére. 

Az intézmény a tevékenységét az 

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

Törvény, és a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról szóló 2010. évi 

CLXXXV. törvény előírásainak betartásával 

köteles végezni. 
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F.) 

Alapító okirat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése alapján, a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

rendelkezései figyelembe vételével az alábbi (egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 

A költségvetési szerv 

 

Neve: Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény 

Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. 

 

Költségvetési szerv alapító és fenntartó szerve, és az alapítás dátuma:  

 

Alapító és fenntartó szerve:  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 

Alapítás dátuma: 1996. 07. 01. 

 

Irányító szerv neve, székhelye:   
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

 

Közfeladata és alaptevékenysége:  
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  2. § (2), valamint a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény alapján 

helyi és helyi jelentőségű információk nyújtása, fórumteremtés a város polgárai, szervei és 

szervezetei számára. 

 

Szakágazati besorolás: 

 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

 

Alaptevékenysége:  
 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

 

A Hajdúszoboszló c. városi lap kiadása, abban reklám és hirdetés megjelentetése. 

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása.  TEAOR: 58.14 

Reklám, piackutatás      TEAOR: 73.00 

 

Célja: helyi és helyi jelentőségű információk nyújtása és fórumteremtés a város polgárai, szervei és 

szervezetei számára. 

Irányvonala: szervektől és szervezetektől független, a lakosságot érintő, foglalkoztató, aktuális 

kérdéseket feltáró, szolgáltató jellegű városi újság. 
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Az alaptevékenység szakfeladatai: 

 581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

 730000 Reklám, piackutatás 

 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás  

 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

 581900 Egyéb kiadói tevékenység 

 581100 Könyvkiadás 

 639100 Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység 

 180000 Nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység  

 

Működési köre: Hajdúszoboszló Város Közigazgatási területe, Hajdúszoboszlói Kistérség 

közigazgatási területe: Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát települések. 

 

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi és gazdálkodási 

feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el. 

 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az 

intézmény vezetője a felelős szerkesztő, akit az önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg 

nyilvános pályázat útján 5 évre és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A megbízás előkészítése 

a Kulturális és Sport Bizottság feladata, a pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a humán-

közszolgáltatási irodavezető helyettes látja el. 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottak. 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. 

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 

törvény az irányadó. 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

 

Ingatlanvagyon: 

Hajdúszoboszló Szilfákalja 2. 

Helyrajzi szám: 2307/9  

Tulajdoni lapszám: 2253 

Ingó vagyon:  

Az intézmény számviteli nyilvántartásai tartalmazzák. 

 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 

Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingó- és ingatlanvagyon 

rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére. 

Az intézmény a tevékenységét az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, és a 

médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 

előírásainak betartásával köteles végezni. 

 

Záradék 

 

A Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény alapító okiratát Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete a …./2013. (XII. 19.) sz. határozatával 2013. december 19-én hagyta jóvá. 

 

P.H. 
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Hajdúszoboszló, 2013. december 19. 

 

..............................................                                        ................................................ 

       Dr. Sóvágó László                     Dr. Vincze Ferenc 

           polgármester                     jegyző 

 
(Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére.) 
 

160/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal által tervezett általános iskolai beiskolázási körzeteket 
áttekintette. A képviselő-testület javasolja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúszoboszlói 
Tankerületével egyeztetve, a demográfiai változásokat figyelembe véve, a 
körzethatárokat szükség esetén módosítsa. 
 
Határidő:  2013. december 19. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. nonprofit társaságként 
való továbbműködéséről.) 

 
161/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapító Okiratát a 
következőképpen módosítja: 
 
1. Az alapító okirat VII.2.f./ pontja törlésre kerül. 
„ f./ döntés osztalék előleg fizetéséről” 
 
2. Az alapító okirat IX.1. második francia bekezdése törlésre kerül. 
„- az alaptőkén felüli vagyon terhére” 
 
3. az alapító okirat IX.8. pontja törlésre kerül. 
„A részvénytársaság az alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy 
részével felemelheti, ha a Számviteli Törvény szerinti, az előző üzleti évre 
vonatkozó éves beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege 
alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a részvénytársaság alaptőkéje a 
tőkeemelést követően sem haladja meg a Számviteli Törvény szerint 
helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőke felemeléséről – a 2006.évi IV tv. 
252 § alapján – a vezérigazgató határozhat, a vezérigazgató jogosult – a 
felügyelő bizottság előzetes jóváhagyását követően – a közbenső mérleg 
elfogadására is. A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a 
részvénytáraság részvényeseit ellenérték nélkül részvényeik névértékének 
arányában illetik meg. Az alapító okirat módosításán túlmenően az alapítói 
határozatban meg kell határozni az alaptőke-emelés végrehajtásának feltételeit 
(új részvények kibocsátása, felülbélyegzés, kicserélés).” 
 
4. az alapító okirat X.3. pontja törlésre kerül. 
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„3./ A nyereségfelosztás szabályai a mindenkor érvényes jogszabályokhoz 
igazodnak.” 
 
2./ Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság egységes 
szerkezetű alapító okiratát elfogadja és felhatalmazza dr. Sóvágó László 
polgármestert az alapító okirat módosításának, valamint az egységes 
szerkezetű alapító okirat aláírására. 
 
Határidő:  2013. december 20. 
Felelős:  Nyéki István vezérigazgató 
 

(Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat az előterjesztés mellékletében 
található meg.) 
 

(Előterjesztés a Leier Hungária Kft. módosítási kérelméről.) 
 

162/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a településrendezési terveink 2013-ban indult K-7 jelű módosítása kiegészüljön 
a 7629/1 helyrajzi számú ipartelep Gip 1.2 övezetében a megengedett 
legnagyobb építménymagasság 9,5 méterről 12 méterre növekedjen. 
 
Határidő:  2014. március 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 
a helyi építési szabályzat módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 62. 
§ (6) bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) 
bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
Hajdúszoboszló Város Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 6/2012. (III.22.) önkormányzati rendeletet az következők szerint 
módosítja: 
 

1. § 
 

A rendelet 22. § (Ipari gazdasági terület) (4) bekezdésében, a Gip 1.2 
övezetben a megengedett legnagyobb építmény magasság értéke 9,5 m-ről 12 
m-re módosul. 
 

2. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetésekor lép hatályba. 
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(Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012 (XI.29.) önkormányzati rendelet 
módosítására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és h.) pontjaiban kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának véleményének 
kikérésével - a helyi sajátosságok és igények, az önkormányzat önálló 
gazdálkodása megteremtésének, valamint az egyes adóalanyok teherviselő 
képességének figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja a helyi adókról 
szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 
(1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„(1) Az adó mértéke az önkormányzat belterületi határain belül: 
 
a./ a nem lakás céljára szolgáló építmény esetén 500,-Ft/m2, ha az építmény 
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás vagy iroda céljára szolgál, illetve 
üdülőnek minősül, minden más esetben 200,-Ft/m2, 
b./ a lakás céljára szolgáló építmény esetén 500,-Ft/m2.”  

 
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„(2) Az adó mértéke az önkormányzat belterületi határain kívül 250,-Ft/m2, ha 
az építmény szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás vagy iroda céljára szolgál, 
200,-Ft/m2, ha üdülőnek minősül, minden más esetben 100,-Ft/m2. 
 

2. § 
 
A Rendelet 5. § d./ és e./ pontjai helyébe az alábbi pontok kerülnek: 
„d./ a lakás céljára szolgáló építmény, amennyiben az életvitelszerűen lakott, 
kivéve, ha vállalkozó vagy adószámmal rendelkező magánszemély által 
hasznosított, 
 
e./ a lakás céljára szolgáló építmény, amennyiben az életvitelszerűen nem 
lakott és a Tessedik S. u. - Liget u. – Böszörményi út – Csanády tér – Kenézy 
u. - Bethlen u. – Luther u. – Árpád u. – Attila u. – Wesselényi u. - Hőforrás u. – 
Gázláng u. – Bartók B. u. - Lehár F. u. - Hóvirág u. – Debreceni útfél 
megnevezésű közterületek által bezárt területen kívül található, kivéve, ha 
vállalkozó vagy adószámmal rendelkező magánszemély által hasznosított.” 
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3. § 
 
A Rendelet 5/A. §-a helyébe az alábbi szöveg kerül: 
 
„50 % adókedvezmény illeti meg az adóalanyt, ha 
 
a./ az építményadóval érintett lakás céljára szolgáló építményben egyéb 
szálláshely-szolgáltatási tevékenységet végeznek, amennyiben az építmény 
életvitelszerűen lakott és a szálláshely-szolgáltatással érintett építmény nem 
minősül műszakilag elkülönítettnek. 
b./ az építményadóval érintett lakás céljára szolgáló építmény, amennyiben az 
a Major utcán, Isonzó utcán, Szurmai utcán, Kölcsey utcán, Bányász utcán 
vagy Szilfákalján iparosított technológiával épített (ideértve pl. házgyári 
paneles, öntött falas vagy blokkos technológiát is) társasházban található.” 
 

4. § 
 

A Rendelet az alábbi 11. § (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

„Jelen rendelet alkalmazásában: 
 
1. Életvitelszerűen lakott lakás: bármely természetes személy a lakást az év 
jelentős részében otthonául használja, ebből szervezi az életét, rendszeresen 
innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza, ezen lakás 
vonatkozásában folyamatosan közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, ezen 
lakás ingatlan-nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges elérési címeként 
a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.” 
 

5. § 
 
(1) Jelen rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet 1. § (2) – (4) 
bekezdései, valamint 2. §-a hatályukat vesztik. 
 

(Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi rendeletek módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) számú 
rendeletének (a továbbiakban:R ) módosítására 

 
Hajdúszoboszló város Önkormányzatának képviselő-testülete a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, 
41.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2004. évi CXL. törvény 9. 
§ (2) bekezdésében, és a 28/B. § (2) bekezdésében, illetve 74. § (5) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b) 
pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 37. § (1) bekezdésének d) 
pontjában, a 38. § (1), (9)-(10) bekezdésében, 45. § és 46. §-aiban, 48. § (4) 
bekezdésében, valamint az 50. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésének a), b), c), 
g) pontjaiban, a 140/R. §-ában, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi 
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XLIII. törvény által kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

(1) A R. 3.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások iránti 
kérelmeket Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda /Egészségügyi, 
Szociális Igazgatásánál (továbbiakban: Szociális Igazgatás) - Hajdúszoboszló, 
Hősök tere 1. - kivétel szociális temetés, formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

 
(2) A R. egészében a „Szociális csoport” megnevezés „Szociális Igazgatás” kifejezésre 
módosul. 
 

2.§ 
 

A R. 3.§ (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(2) Önkormányzati segély hivatalból is megindítható. 
 

3.§ 
 

A R. 3.§ (7) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(7) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt-ben, a Korm. rendeletekben 
és e rendeletben meghatározott feltételek szerint 
  1) a jegyző 

a) aktív korúak ellátását 
aa) rendszeres szociális segélyt 
ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatást,  

                 b) normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg valamint 
 

2) az Egészségügyi, Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) átruházott 
hatáskörben 
a) önkormányzati segélyt állapít meg a 8/A. § (3) bekezdésének b) pontja 

és (4) bekezdése, 8/B. § (2) bekezdésének d) pontja alapján 
b) a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás megtérítése 

összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének 
csökkentéséről, elengedéséről, és/vagy részletekben történő 
megfizetéséről, 

c) köztemetés költségének elengedéséről, csökkentéséről, és/ vagy 
részletekben történő visszafizetéséről a 11. § (3) bekezdése alapján 
dönt; 
 

3) a polgármester 
a) köztemetést rendel el, valamint átruházott hatáskörben 
b) méltányossági közgyógyellátást, 
c) 3. § (7) bekezdésének 2) pontjának a) alpontjának kivételével 

önkormányzati segélyt, 
d) szociális célú tűzifa juttatást állapít meg, 
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e) e rendelet 10.§ (2) bekezdés. a)-b) pontjaiban a közüzemi 
szolgáltatókkal és 10/A §-a alapján megállapodást köt. 

 
4.§ 

 
A R. 8.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
Önkormányzati segély 

8. § 
 

(1) A döntéshozó azon személyek, családok részére, akik  létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe kerültek, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási 
gonddal küzdenek önkormányzati segélyt nyújt. 

Alkalmanként önkormányzati segély adható - az Szt. 45. § (4) bekezdésén túl - annak 
a személynek, családnak: 

a) aki tartós, speciális betegségben szenved, baleset, hosszantartó orvosi kezelés 
miatt többletkiadása keletkezett, vagy 3 hetet meghaladó táppénzes állományban 
volt,  

b) ahol a gyermek létfenntartása veszélyeztetve van, 
c) akinek nyugdíjazása, rokkantsági fok megállapítása elhúzódik, 
d) akinek létfenntartása, megélhetése valamilyen előre nem látható esemény miatt 

veszélyben van, 
e) akinek gyógyszerszükséglete a jövedelme alapján nem biztosított, 
f) aki a közüzemi szolgáltatónál fennálló díjtartozását más módon nem tudja 

megoldani, 
g) aki bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorul, amennyiben rendőrségi 

bejelentést tett, 
h) akit természeti csapás, elemi kár ért. 

 
(2) Az önkormányzati pénzbeli segély formái: 

a) eseti önkormányzati segély, 
b) időszaki önkormányzati segély  
 

8/A. § 
Eseti önkormányzati segély megállapításának általános rendelkezései 

 
(1) Önkormányzati segély annak a személynek adható, akinek a családjában az egy főre 

jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200%-t, egyedül élő, egyedül álló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 250%-t és a rendelet 8. § (1) bekezdésében felsorolt rendkívüli 
élethelyzet valamelyike fennáll. 

 
(2) A önkormányzati segélyre  egy családban egyidejűleg ugyanazon indokból   csak egy 

személy jogosult. 
 
(3) A polgármester 

a) 8. § (1) bekezdésében meghatározott élethelyzetek enyhítésére 20.000 Ft-ig,  

b) ezen összeg felett a Bizottság adhat önkormányzati segélyt. 
 
(4) A Bizottság méltányosságból: 
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a) az önkormányzati segély minden formája esetében jövedelmi határoktól + 15%-
kal eltérhet, valamint 
b) rendkívül indokolt esetben jövedelem vizsgálat nélkül is adhat évenként és 
családonként maximum 50.000.- Ft önkormányzati segélyt. 

 
(5) Az életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából illetékességre és 

hatáskörre tekintet nélkül biztosított önkormányzati segélyt, amelyet a rászoruló 
lakóhelye szerint illetékes önkormányzattól vissza kell igényelni. 

 
(6) Az önkormányzati segély készpénzben, vagy természetben (utalvány, vásárlási jegy, 

közüzemi díj átvállalása stb.) biztosítható. Közüzemi díjtartozáshoz nyújtott 
önkormányzati segély az ügyfél azonosító adatait megjelölve közvetlenül a 
szolgáltató részére kell átutalni, különösen díjtartozás, díjhátralék esetén. 

 
8/B. § 

Eseti önkormányzati segély megállapításánál eltérő rendelkezések 
 

(1) Ha az önkormányzati segély gyógyszer költséghez adott támogatás, a  támogatás 
összege: 
a) közgyógyellátott esetén a leigazolt gyógyszerköltség 25 %-a, 
b) közgyógyellátásban nem  részesülő esetén  50 %-a és kérelemhez csatolni  kell a 
gyógyszertár  által leigazolt vényköteles gyógyszerek költségét. 

 
(2) Önkormányzati segélyt a temetés költségeihez a polgármester annak nyújthat: 
      a) aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra 

nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési 
költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti és  

      b) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 300%-át. 

 
      c) Az önkormányzati segély összegét a rendeletben foglaltak alapján az egy főre jutó 

havi jövedelemtől függően - egyedülálló kérelmező esetén a jövedelemhatárt 
kategóriánként 50%-kal növelten – kell megállapítani az alábbiak szerint: 
 
Jövedelmi értékhatár  Önkormányzati segély mértéke  
0-ÖNYM 150%-ig                            55.000.-Ft 

ÖNYM 150%-tól  – 200%-ig            45.000.-Ft 

ÖNYM 200%-tól – 250%-ig             35.000.-F  

(ÖNYM = öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege) 
 

      d) A Bizottság által megállapított temetési segély összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb     összegének 100%-a. 

 
e) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege azonos a köztemetésnél a 11. § 

(5) bekezdésében meghatározott összegekkel. A temetési segély összege nem 
lehet kevesebb a legolcsóbb temetés összegének 10 %-ánál. 

 
f) E § szabályozott önkormányzati segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés 

költségeiről a kérelmezővel vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó 
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nevére kiállított számlák eredeti példányát, a család jövedelemigazolásait és a 
halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 

 
g) A (2)  bekezdés f) pontjában meghatározott számlákat a kérelmező részére vissza 

kell adni. A megállapított segély összegét – vagy a kérelem elutasításának tényét –, 
illetve a határozat számát a számlákra rá kell vezetni. 

 
h) Az önkormányzati segély megállapítható a temetést megelőzően, a temetés 

költségeit igazoló számla hiányában is – ha a segélyt megítélő határozatban 
rendelkeznek a folyósított összeggel kapcsolatos utólagos elszámolási 
kötelezettségéről. 

 
i) Az önkormányzati segély a temetés napját követő 90 napon belül igényelhető. 

 
      k) A temetési költségek finanszírozásához önkormányzati segély nem  állapítható 

meg: 
           ka) annak a személynek, aki a hadigondozásról szóló törvény  alapján  temetési  

hozzájárulásban  részesül, 
             kb) ha az elhunyt köztemetett volt, vagy 
             kc) szociális temetés történt. 
 

l) Az elhunyt személy eltemettetéséhez egy temetési segély kérelem nyújtható 
be. 

 
8/C. § 

100. életévüket betöltött személyek önkormányzati segélye 
 
A polgármester 

          a) jövedelem vizsgálat nélkül önkormányzati segélyben részesíti a 100. életévük   
betöltésekor az idős személyeket, születésnapjuk alkalmából. A segély összege 50.000 Ft, 
melynek kifizetése készpénzben történik, 
 

8/D. § 
Időszaki önkormányzat segély megállapításának általános rendelkezései 

 
(1) A Bizottság időszaki Önkormányzati segélyt állapít meg, ha a kérelmező, átmenetileg 

jövedelemmel nem rendelkezik és létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe 
került, és a családjában az egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-t, egyedül élő, egyedül álló esetén az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-t.     

 
(2) A havi segély összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 80 %-át. 
 
(3) A megállapított időszaki önkormányzati segélyt legfeljebb 2-4 hónapra lehet 
megállapítani, évente egyszer, a kérelem benyújtása hónapjának első napjától. 
 
(4) A önkormányzati segélyre egy családban egyidejűleg ugyanazon indokból csak egy 

személy jogosult. 
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5.§ 
 
A R. 9. § -át  e rendelet hatályon kívül helyezi. 
 

6.§ 
 
A R. 11 § (3) bekezdés a) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 a) részletfizetést, ha a kötelezett 

aa) egyedül élő, egyedül álló esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege háromszorosát nem éri el, vagy 

ab) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, 

 
7.§ 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
(1) E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti, a folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni. 
 
(2) A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

1. sz. melléklet 
 

A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE 
ELLÁTÁSI FORMÁNKÉNT 

 
1) 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 jövedelemigazolások, 

rendszeres ellátásokról szóló igazolások, 
c) a fenti rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat 
d) korábban folyósított ellátás megszüntető határozata, 
e) megelőző együttműködésről igazolás, 
f) legmagasabb iskolai végzettség, szakmai végzettség fénymásolata 
g) e rendelet 6.§ (3) bekezdésében meghatározott igazolásokat 

 
2) Lakásfenntartási támogatás 

 
A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározottak, és 

a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, jövedelemnyilatkozat/ok/, 
b) azon közüzemi számlák másolata, amelyre a támogatást kéri 
c) a fenti rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat 

 
3) Önkormányzati segély 
 

a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, jövedelemnyilatkozat/ok/, 
b) rendkívüli élethelyzetet igazoló irat/ok/pl. gyógyszerköltség, szolgáltatási 
díj,hátralékról szóló értesítések, kifizetetlen számlák, szabadulás igazolás, stb. 
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c) halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata, 
d) életbiztosításról, gondozási, tartási szerződésről szóló iratok, 
e)rendőrségi jegyzőkönyv, 
f)a tartós, súlyos, speciális betegségről igazolás,szakvélemény, zárójelentés, 
g) gyógyszertár által igazolás a gyógyszerköltségről, 
h)táppénzről igazolás, 
i) elemi kár, tűzkár esetén az illetékes hatóság igazolása, 
j) kapcsolattartás esetén gyámhatóság engedélye, várandós anya esetén a 
várandósságot igazoló kiskönyv) 

 
5) Köztemetés 

 
A  63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 34. §-ában meghatározottak, és 
a) eredeti halotti anyakönyvi kivonat, 
b) amennyiben van temetésre kötelezett személy 

 megelőző hónapra vonatkozó jövedelemnyilatkozat/ok/ 

 megelőző hónapra vonatkozó jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló 
igazolás, 

 tartási szerződés, végrendelet másolata, 

 bírósági végzés másolata a  tartási kötelezettségről. 
 

6) Méltányossági közgyógyellátás 
 

A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 35. §-ában meghatározottak és család jövedelem 
igazolásai. 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete 
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe 

tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendeletének (a továbbiakban:R ) 
módosítására 

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

1.§ 
 

A R. 2.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed a Gyvt 4. §-a (1), (3) bekezdéseiben meghatározott, 
Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő gyermekekre, fiatal felnőttekre és 
szüleikre. 

 

2.§ 
 

(1) A R. 4 .§ (1), (2), bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 
 

(1) A gyermekek védelmét az Önkormányzat a következő pénzbeli és természetbeni 
ellátások keretében biztosítja: 

 a) gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény 
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 b) beiskolázási támogatás. 
(2) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda 

Egészségügyi, Szociális Igazgatásához (továbbiakban: Szociális Igazgatás) kell 
benyújtani, formanyomtatványon. 

 
(2) A R. egészében a „Szociális Csoport” megnevezés „Szociális Igazgatás” kifejezésre 
módosul. 
 

3.§ 
 

A R. 4.§ (5) bekezdését e rendelet hatályon kívül helyezi. 
 

4.§ 
 

A R. 4.§ (10) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(10) A támogatás megállapításáról ezen rendelet:  
 

a) 7. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Bizottság, 
b) 7. § és a 8. § - kivéve7. § (5) bekezdése -  esetében a polgármester 
dönt. 
 

5.§ 
 

A R. 6. §-át e rendelet hatályon kívül helyezi. 
 

6.§ 
 

A R. 7. § (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés  lép: 
 

(1) Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet az a bölcsődébe, 
óvodába, általános iskolába és középfokú oktatási intézmény (továbbiakban: 
gyermekintézmény) nappali oktatás munkarendje szerint járó, gyermek vagy fiatal 
felnőtt: 

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, 

b) egyedülálló szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át és a 1993. évi III. törvény 4 §. (1) bekezdés b) pontja 
(továbbiakban: Szt.) szerinti vagyonnal nem rendelkezik.  

 
7.§ 

 
A R. 11. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

(3) Az étkeztetés, gondozás intézményi térítési díjait, valamint az alapellátáson túli 
szolgáltatásokért fizetendő térítési díjait a 2. számú melléklet „C” oszlopa tartalmazza. 
Az aktuális térítési díjak összegét a mindenkor hatályos városi költségvetési rendelet 
tartalmazza. 
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8.§ 
 

Záró rendelkezések 
 
(1)  E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben nem kell alkalmazni. 
(2) A R. rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

1. sz. melléklet 
 

A kérelemhez csatolandó igazolások jegyzéke ellátási formánként 
 
Beiskolázási támogatás 
 
A 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet alapján 
- jövedelemigazolások, nyilatkozatok 
- iskolalátogatási igazolás 
 
Gyermekétkeztetési támogatás 
 
A 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet alapján 
- jövedelemigazolások, nyilatkozatok 
- intézmény igazolása étkezési térítési díj összegéről 

 
(Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
28/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjaiban biztosított jogával élve és 
(2) bekezdésében meghatározott 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 - 
az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 5/2009. (II. 
26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 5. §-a kiegészül a 
következő (7) bekezdéssel: 
 
„(7) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a 
rendkívüli természeti események esetén az önkormányzat az eseményt követő 
helyreállítás után 5 napon belül újra biztosítja a közterület-használatot.” 
 
(2) A rendelet 5. §-a kiegészül a következő (8) bekezdéssel: 
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„(8) Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú 
használatának díjait a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. melléklete 
tartalmazza.” 
 
(3) A rendelet 13. § (5) bekezdésében a „Városfejlesztési, Kommunális Iroda” 
kifejezés helyébe a „Gazdasági Iroda, Városfejlesztési Csoport” kifejezés lép. 
 
(4) A rendelet 15. § (5) bekezdésének d) pontjában a „Városfejlesztési, 
Kommunális Irodának” kifejezés helyébe a „Gazdasági Iroda, Városfejlesztési 
Csoportnak” kifejezés lép. 
 
(5) A rendelet 15. § (6) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következő 
mondat lép: 
 
„Ugyancsak köteles az engedélyes a hulladékszállítási szerződést, vagy a 
megvásárolt hulladékgyűjtő zsák számláját és a hulladékgyűjtő zsákot magánál 
tartani és ellenőrzés esetén azt bemutatni.” 
 
(6) A rendelet 1. sz. mellékletében a „díjövezetek területi lehatárolása” a 
következőre módosul: 
 

Díjövezetek területi lehatárolása 
 
I. díjövezet: 
 A nyilvános pályázatra bocsátandó területek valamint a 
 - Hősök tere 
 - Szilfákalja 
 - Jókai sor 
 - Debreceni útfél (József Attila utca és Hőforrás utca között) 
 - József Attila utca a Szurmai utcáig 
 - Fürdő utca 
 - Gábor Áron utca (Damjanich utca és Szent Erzsébet utca között) 
 - Hőforrás utca a Gázláng utcáig 
 
II. díjövezet: 
 
A Rákóczi u. – Csiha u. – Parti u. – Sas u. – Luther u. – Arany János u.– 
Wesselényi u. – Hőforrás u. – Debreceni útfél – József Attila u. – Szurmai u. 
– Csanády tér – Kenézy u. – Gönczy Pál utcák által határolt városterület (az 
I. díjövezetben meghatározottak kivételével), valamint a Sport utca illetve a 
Debreceni útfél Hőforrás utcától Debrecen felé eső szakasza. 
 
III. díjövezet: 
 
Az I.-II. pontban meg nem jelölt városterület. 

 
(7) A rendelet 1. sz. függeléke az következők szerint módosul: 
 
a) a „Díjtáblázat 2013. évben” címben az évszám 2013-ról 2014-re változik; 
b) a függelék 27. pontja helyébe a következő 27. pont lép: 
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27. Fesztiváltér 12.500.000.-Ft + 2013. évre vonatkozóan KSH által  
közzétett fogyasztói árindex változás mértéke 

 
c) a függelék 36. és 37. pontja jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
hatályát veszti. 

2. § 
 
(1) A városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 
10/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésében található 
felsorolás a)-e) pontokra tagolódik és az utolsó, e) pontja helyébe a következő 
e) pont lép: 
 
„e) elhalálozásakor ingyenes díszsírhely, vagy a hozzátartozója által választott 
egyéb sírhely illeti meg.” 
 
(2) A városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 
10/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet 6. §-a kiegészül a következő, (3) 
bekezdéssel: 
 
„(3) A díszpolgár temetésével kapcsolatos költségeket a helyben szokásos 
temetkezési költségek legfeljebb kétszereséig az önkormányzat viseli.” 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2013. december 20-án lép hatályba. 
 

(Előterjesztés településrendezési partnerségi szabályzat megalkotásáról.) 
 
163/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29. §-a alapján - az 
előterjesztés melléklete szerint - megalkotja Hajdúszoboszló város 
Önkormányzatának szabályzatát a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és 
módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetésről. 
 
Határidő:  2013. december 20.,és folyamatos 
Felelős:  polgármester 

 
(Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról.) 

 
164/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontjában 
és 146. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva megtárgyalta „A 
Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás társulási 
megállapodásának módosítása” című előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
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1. A képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékletében található 

társulási megállapodás módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt 

önkormányzati társulási megállapodást, és jóváhagyja a Társulási Tanács 

6/2013. (XI.27.) Víziközmű Társ. számú határozatát. 

 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 

aláírására. 

 
Határidő:  2013. december 31.- a döntés társulás részére történő 

megküldésére és társulási megállapodás aláírására 
Felelős:  polgármester 
 

(Előterjesztés a Bocskai István Múzeum és a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
között létrejött megállapodásra.) 

 
165/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv és a Bocskai István Múzeum önállóan működő 
költségvetési szerv közötti megállapodást jóváhagyja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról.) 
 

166/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az intézmények 
tekintetében 2014. évre az alábbi nyersanyagnormákat és térítési díjakat 
állapítja meg: 
 

Intézmény 
2014. évi 

nyersanyagnorma 
(Ft) 

ÁFA 
27% 
(Ft) 

2014. évi térítési díj 
(Ft) 

Bölcsőde 
 

338 91 
 

429 

Óvodák 
 

353 95 
 

448 

Ált. Iskola 
    7-10 év 
  10-14 év 
vásárolt 

közszolgáltatás 

 
359 
381 

- 

97 
103 

- 

 
456 
484 

1.330 

Kollégium 
Középiskola 

        Szociális étkezés 
646 
321 

174 
- 

820 
- 
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Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Kösely Zrt-nek nyújtandó támogatásról.) 

 
167/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kösely Zrt.-t 
ért jelentős károk enyhítéséhez 1.000.000.- Ft-tal járul hozzá az Általános 
tartalék I. terhére. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert a szükségessé váló megállapodás 
megkötésére. 

 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  polgármester 
 

(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Polgárőrséggel kötendő együttműködési 
megállapodásról.) 

 
168/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 
előterjesztés melléklete szerint - támogatja a Hajdúszoboszlói Polgárőr 
Közhasznú Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötését, és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  polgármester 

 
(Előterjesztés a 3265/2 hrsz-ú ingatlant érintő szolgalmi jog létesítéséről.) 

 
169/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Provence Catering Kft. a hajdúszoboszlói 0585 hrsz-ú ingatlanra épített hotel 
ivóvíz és szennyvíz ellátása érdekében a hajdúszoboszlói 3265/2 hrsz-ú 
ingatlanon ivóvíz és szennyvíz vezetet építsen ki és a Földhivatali ingatlan-
nyilvántartásban vezetékjogot létesítsen. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő:  2014. március 31. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötéséről - autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás tárgyában.) 

 
170/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén a helyi menetrendszerinti 
közösségi közlekedés ellátására vonatkozó, 2014. január 01. - 2018. december 
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31. közötti időszakra szóló a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (4031. Debrecen, Szoboszlói út 4-6.) történő 
Közszolgáltatási Szerződés megkötését az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően. 
 
A Képviselő-testület a feladatellátáshoz a Közszolgáltatási Szerződés ideje 
alatt, az abban megállapított szabályok szerint működési támogatást biztosít 
Szolgáltató részére az aktuális városi költségvetése terhére, mely összeg 
felhasználása utólagos elszámolással történik, a Közszolgáltatási 
Szerződésben rögzített feltételek szerint. 
 
2014. évben  a támogatás tervezett összege bruttó   8.026.000,-Ft 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Közszolgáltatási 
Szerződés aláírására.  
 
Határidő: közszolgáltatási szerződés megkötésére legkésőbb 

2013.december 31. 
új tarifa bevezetése: 2014. február 01. 

Felelős:  polgármester 
 

(Előterjesztés 2013. évi választókerületi felújítási munkák többletköltség igényével 
kapcsolatban.) 

 
171/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
73/2013. (VI. 06.) sz. képviselő-testületi határozatban foglaltaktól eltérő 
helyszíneken elvégzett munkákat az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
továbbá, a „Közterületek felújítása /járda/” költséghely keretösszegének 
314.736,- Ft-tal történő megemelését, 2013. évi városi költségvetés „Általános 
tartalék I” pénzügyi keret terhére. 
 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

(Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervének meghatározására.) 
 
172/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. évi 
munkatervét az előterjesztésnek megfelelően az alábbiakban határozza meg: 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. évi munkaterve 
 

A testületi ülések napirendi pontjai: 
 
JANUÁR: 
1. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről 
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Előadó: jegyző 

Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 

 

2. Beszámoló az önkormányzat pályázati forrásszerző tevékenységéről, a 
teendőkről 

 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
3. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 

FEBRUÁR: 
1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének meghatározása 

Előadó: polgármester 

Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 

2. A Programkoordinációs Munkacsoport tájékoztatója 2013. évi 
tevékenységéről 
Előadó: munkacsoport-vezető 

Megtárgyalja: - Oktatási, Kulturális, Sport Bizottság 

     - Turisztikai Bizottság 

MÁRCIUS: 
1. A rendőrkapitányság beszámolója a város közbiztonságáról, a feladatokról 

Előadó: rendőrkapitány 

Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 

 

2. Az önkormányzat 2014. évi beruházási programjának környezetvédelmi 
intézkedési, valamint (köz)beszerzési tervének meghatározása 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 

              - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 

ÁPRILIS: 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok beszámolói 

2013. évi tevékenységükről  (közgyűléseik előkészítése): 
a) HUNGAROSPA Zrt. 
b) Városgazdálkodási Zrt. 
c) Turisztikai (TDM) Kft. 
Előadó: (vezér)igazgatók 

 

2. Jelentés a 2013. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 

Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

MÁJUS: 
1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 2013. 

évi ellátásáról 
Előadók: - jegyző 

          - szociális szolgáltató központ vezetője 
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Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális Bizottság 

      

2. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 

JÚNIUS: 
1. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2013. évi 

tevékenységéről 
Előadó: jegyző 

Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 

 

2. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2015. évi mértékének előzetes 
megállapítására 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

Megtárgyalja: - Turisztikai Bizottság 

              - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 

JÚLIUS: 
1. Városi kitüntetések adományozása (zárt ülésen). 

Előadó: polgármester 

 

Határszemle a Mezőgazdasági Bizottság szervezésében. 

SZEPTEMBER: 
1. Beszámoló a 2014. évi költségvetés első féléves teljesítéséről 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 

2. Jelentés az önkormányzat 2011.-2014. évekre szóló gazdasági 
programjának teljesüléséről 
Előadó:  polgármester 

Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

OKTÓBER: 
1. A 2014.-2020. évek európai uniós pályázati ciklusára felkészülés teendői - a 

felülvizsgált Integrált Településfejlesztési Stratégia vitaanyagának elfogadása 
Előadó: jegyző 

Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 

2. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előadó: jegyző 

 

3. Általános közmeghallgatás 
 
NOVEMBER: 
1. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés határom negyedéves teljesítéséről 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

Megtárgyalja: mindegyik önkormányzati bizottság 

 

2. Előterjesztés a 2015. évi költségvetés koncepciójának meghatározására 
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Előadó: polgármester 

Megtárgyalja: mindegyik önkormányzati bizottság 

DECEMBER: 
1. A 2015. évi közszolgáltatási díjak megállapítása 

Előadók: cégek, hivatali irodák vezetői 

Megtárgyalják: érintett bizottságok 

 

2. Előterjesztés a felülvizsgált Integrált Településfejlesztési Stratégia 
elfogadására 
Előadó: jegyző 

Megtárgyalja: mindegyik önkormányzati bizottság 

 

3. A képviselő-testület 2015. évi munkatervének meghatározása 
Előadó: polgármester 

Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 

Elfogadta a képviselő-testület a 172/2013. (XII.19.) számú határozatával. 
 

Határidő:  2014. december 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.) 

 
173/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési 
eljárások során meghozott döntésekről adott a tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

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

 
174/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium magasabb vezetői megbízásának 
véleményezéséről.) 

 
175/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
támogatja Gliga Erzsébet pályázatát a Szép Ernő Középiskolai Kollégium 
kollégiumvezetői beosztásának ellátására. 
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Határidő:  2013.dcember 19. 
Felelős:  jegyző 

 
(Válasz interpellációra Ék utcai gázrekonstrukcióval és a Nádudvari úton 
megsüllyedt aknafedelekkel kapcsolatosan.) 

 
176/2013. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ék utcai 
gázrekonstrukcióval és a Nádudvari úton megsüllyedt aknafedelekkel 
kapcsolatos interpellációra adott választ elfogadja. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 
K.m.f. 

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

 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2013. január 13. 
 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 


