
2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 

Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 

 

Szervezeti és működési szabályzat 6. sz. melléklete 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatainak Ötv. 

8. § (2) bekezdése szerinti ellátásának mértéke és módja: 

 

I. 

Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátási módja 

(zárójelben a felhatalmazást adó jogszabály) 

 

1.) Egészségügyi alapellátás körében: 

- háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, 

- fogorvosi alapellátás, 

- védőnői ellátás megbízási szerződések útján, 

- iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvosok útján, integrálva a szakfeladatot ellátó 

intézményhez, 

(1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bek.) 

- hétvégi és hétközi központi háziorvosi ügyeleti rendszer feladatellátó társulás 

útján (1997. évi CXXXV. törvény 7. §) 

Feladatellátó: Járóbeteg-ellátó Centrum 

 

2.) Szociális ellátás körében: 

- házi segítségnyújtás, 

- étkeztetés, 

- nappali ellátás, 

- támogató szolgáltatás, 

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

- családsegítés. 

(1993. évi III. törvény 62-65/F. §-ai, 20/2008.(IX.18.) Ör. sz. rendelet 13-18. §-ai) 

Feladatellátó: Szociális Szolgáltató Központ 

        

 Gyermekvédelmi ellátás keretében: 

- gyermekjóléti szolgálat,  

- bölcsőde 

(1997. évi XXXI. tv. 39, 42 §-ai, 19/2008.(IX.18.) Ör. sz. rendelet 9-14. §-ai) 

Feladatellátó: Szociális Szolgáltató Központ, Városi Bölcsőde 

 

3.) Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése főgyűjtőknél, csatornázás, vízkárelhárítás, 

árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása), 

egészséges ivóvízellátás (1995. évi LVII. tv. 4. §) 

Feladatellátó: Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Közüzemi Kft. 

 

4.) A helyi közutak (hidak, utak, járdák, parkok) fenntartása, karbantartása, 

úttartozékok, közúti jelzőeszközök karbantartása, telepítése, útburkolati jelek festése 

(1988. évi I. tv. és 20/1984. (XII.21.) KM rendelet) 

Feladatellátó: Városgazdálkodási Zrt. 

 

5.) Településrendezés és településfejlesztés, az épített környezet védelme 

(1997. évi LXXVIII. tv. 6. § (1) bek. a) pont és a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet) 

Feladatellátó: önkormányzat, Polgármesteri Hivatal 

 



6.) Gondoskodás a helyi tűzvédelemről, műszaki mentésről 

(1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek., 1996. évi XXXI. tv. 2. § (2) bek. 

Feladatellátó: önkormányzati tűzoltóság (önállóan gazdálkodó intézmény) 

 

7.) Polgárvédelmi tevékenység működési feltételeinek biztosítása 

(2004. évi CV. tv., 37. § (5) bek., 59. § (2) bek., 1996. évi XXXVII. tv. 10. § (1) bek. és 

196/1996. (XII.22.) Korm. rend. 5. §) 

Feladatellátó: önkormányzat (Polgármesteri Hivatal szakfeladata) 

 

8.) Helyi tömegközlekedés támogatása 

(1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek.) 

Feladatellátó: Hajdú Volán Zrt. 

 

9.) Köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátása 

Kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan tulajdonosoknál keletkező 

települési hulladék kezelésére hulladékkezelési közszolgáltatást szervez és tart fenn. 

Kötelező közszolgáltatási feladatként gondoskodik a közterület szervezett, rendszeres 

tisztántartatásáról 

(1997. évi CLIV. tv. 153. § (1) bek, 2000. évi XLIII. tv. 21. § (1) bek. és 31. § (1) bek.) 

Feladatellátó: Városgazdálkodási Zrt. 

 

10.) Közhasználatú zöldterületek fenntartása 

(Ötv. 8. § (1) bek.) 

Feladatellátó: Városgazdálkodási Zrt.  

 

11.) Lakásgazdálkodási feladatok ellátása 

(1993. évi LXXVIII. tv. 79. § (2) bek.) 

Feladatellátó: Városgazdálkodási Zrt.  

 

12.) Állati eredetű hulladék ártalmatlanná tétele 

(41/1997. FM rend. 154. §) 

Feladatellátó: Városgazdálkodási Zrt. 

 

13.) A település belterületén a kóbor ebek befogásával, őrzésével, értékesítésével, 

vagy ártalmatlanná tételével kapcsolatos feladatok 

(41/1997. (V. 28.) FM rendelet 5. sz. függelék 3.8. f) pont) 

Feladatellátó: Városgazdálkodási Zrt. 

 

 

14.) Köztemető fenntartása, temetkezési szolgáltatás 

(1999. évi XLIII. Tv.) 

Feladatellátó: Városgazdálkodási Zrt. 

 

15.) Közvilágítási berendezés létesítése és üzemeltetése (ideértve az egyedi 

közvilágítási lámpák karbantartását is), forgalomirányító lámpák üzemeltetése 

(Ötv. 8. § (4) bek.) 

Feladatellátó: MEZEIVILL Kft. 

 

16.) Közoktatási feladatok ellátása: 

- óvodai ellátás biztosítása, 

- alapfokú oktatás, általános iskolák és napközi biztosítása. 

(1990. évi LXV. tv. 8. § (4) bek., 1993. évi LXXIX. tv. 86. § (1) bek.) 

Feladatellátó: önkormányzati fenntartású intézmények (külön lista szerint) 



 

17.) Közművelődési feladatok a Művelődési Központ és Könyvtár 

önkormányzati fenntartású intézmény által 

(1991. évi XX. tv. 111. § (1)-(2) bek.) 

 

18.) Sport feladatok 

- Városi Sportház működtetése, 

- sportlétesítmény (városi sporttelep) fenntartása. 

(2004. évi I. tv. 55. § (1) bek.) 

 

19.) Önkormányzati igazgatási tevékenység 

Feladatellátó: Polgármesteri Hivatal 

 

20.) Körzetközponti igazgatási feladatok ellátása (gyám-, okmány-, 

építéshatósági ügyek 

Feladatellátó: Polgármesteri Hivatal   

 

21.) Nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása 

(1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek., 63. § (1) bek., 1990. évi LXV. tv. 92. §) 

Feladatellátó: hajdúszoboszlói kisebbségi önkormányzatok 

 

22.) Belső ellenőrzési feladatok biztosítása 

(1990. évi LXV. tv. 92. §, 39/2007. (VIII. 31.) Korm. rend.) 

Feladatellátó: Polgármesteri Hivatal, illetve megbízási szerződéssel vállalkozó 

 

 

 


