
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
 Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: 22988/2010.    
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. 
november 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum ÉAOP-4.1.2./B-2008-005 
számú pályázatához kapcsolódóan kiegészítő építési munkákra) 
 
193/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Járóbeteg – Ellátó Centrum felújításához kapcsolódóan támogatja az 
épület teljes belső burkolat-felújítását II. ütemben, maximum 
18.790.949 Ft + ÁFA összegben. Ehhez a 2010. évben hitel terhére 
maximum 9.046.642 Ft + ÁFA összeget biztosít. Utasítja az intézmény 
vezetőjét, hogy a jogszabályok szerinti eljárásban kösse meg az I. ütem 
munkáira vonatkozólag a vállalkozási szerződést. Egyúttal felkéri a 
polgármestert, hogy a II. ütem munkáihoz szükséges 9.744.307 Ft + 
ÁFA összeget tervezze be a 2011. Évi költségvetésbe.   
 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi az E.ON-nal megkötött hálózati csatlakozási 
szerződést, támogatja, hogy annak költsége lehetőség szerint a 
Közreműködő Szervezet által nyújtott támogatásból legyen fedezve. 
Esetleges támogatói elutasítás esetén a felmerülő csatlakozási díjat 
(3.558.000,-Ft + ÁFA) hitelből fedezi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: jegyző, igazgató-főorvos  
 
(Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum EAOP-4.1.2/B-2008-005. 
számú pályázatához kapcsolódóan) 
 
194/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ÉAOP-4.1.2/B-2008-0005 számú pályázathoz kapcsolódóan az Inis-
Business Kft. részére a pályázat elkészítéséért és sikerességének 
előmozdítása érdekében végzett munkájáért bruttó 7.983.260 Ft 
összeget állapít meg megbízási díjként. Utasítja a jegyzőt a szerződés 
előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő:  2010. november 30. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum mögötti parkolók és 
kiszolgáló út közvilágításának bővítéséről) 
 
195/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Járóbeteg-Ellátó Centrum épülete mögötti és a Bányász 
utca felőli bekötőút közvilágítás bővítését, melynek tervezési, 
engedélyezési és kivitelezési költségeire 1,2 MFt + ÁFA keretösszeget 
biztosít a 2010. évi városi költségvetés közvilágítás bővítés kerete 
terhére. 
 
A hálózatbővítéssel felmerülő üzemeltetés és karbantartás díját a 2011. 
évi városi költségvetésben szükséges biztosítani. 
 
Határidő: tervezésre, engedélyezésre  2011. március 31. 
                 kivitelezésre 2011. június 30.       
Felelős:   jegyző 
 
(Előterjesztés a Fekete Borbála Alapítvány kérelméről) 
 
196/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosként hozzájárul ahhoz, hogy a Fekete Borbála Alapítvány a 
Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. Szám alatt - a Kovács Máté Művelődési 
Központ telephelyén - székhelyet létesítsen.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
 
(Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési tervről) 
 
197/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményeire 
vonatkozó 2011. évi ellenőrzési tervet az előterjesztésben szereplő 
melléklet szerint jóváhagyja.  
A tervben foglaltak évközbeni változásának jóváhagyását a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság végzi. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatalra vonatkozó 2011. évi belső ellenőrzési tervet a 
az előterjesztésben szereplő melléklet szerint jóváhagyja.  
A tervben foglaltak évközbeni változásának jóváhagyását a Pénzügyi, 
Gazdasági Bizottság végzi. 
 
Határidő: 2011. december 31. 
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Felelős:   jegyző 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatására) 
 
198/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Sportegyesület részére a 2010. évi működési 
költségeinek finanszírozására 5 millió forint kiegészítő támogatást 
biztosít, amelynek felhasználásáról az egyesületnek el kell számolnia. A 
támogatás forrása hitelfelvétel. 
 
Határidő:  2010. november 30. 
Felelős:    jegyző 
 
(Előterjesztés a helyi adórendelet megalkotására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

    17/2010. (XI.18.) Ör. sz. rendelete 
a helyi adókról szóló rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - az 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági Bizottság és 
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság véleményének kikérésével - a helyi 
sajátosságok, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek, 
valamint az adóalanyok teherviselő képességének figyelembevételével 
a helyi adókról szóló 26/2007. (XI.22.) Ör. számú rendeletét 
(továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

 
Az Ör. 2. §-a az alábbira változik: 
 
„Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő építmények 
közül: 
 
a./ az üdülő és minden más nem lakás céljára szolgáló épület, 
épületrész, 
b./ a lakás céljára szolgáló épület, épületrész, 
ba./ amennyiben az nem minősül a lakcímbejelentés szabályai szerint 
nyilvántartásba vett - életvitelszerűen lakott - lakóhelynek,  
bb./ amennyiben az műszakilag elkülönített, és vállalkozó vagy 
adószámmal rendelkező magánszemély által hasznosított, de a ba./ 
pont alá nem tartozik,” 
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2. § 

 
Az Ör. 4. §-a az alábbira változik: 
 
„(1) Az adó mértéke az önkormányzat belterületi határain belül: 
 
a./ a 2. § a./ pont 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 2. § b./ pont esetén 500,-Ft/m2. 
 
(2) Az adó mértéke az önkormányzat belterületi határain kívül: 
 
a./ a 2. § a./ pont esetén 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, 
b./ a 2. § b./ pont esetén 250,-Ft/m2.” 
 

3. § 
 
Az Ör. 5. §-a az alábbira változik: 
 
„Mentes az adókötelezettség alól: 
 
a./ a szükséglakás, 
b./ a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-
oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, 
c./ a költségvetési szerv, egyház tulajdonában álló építmény, 
d./ az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy 
növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, 
növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület (pl. istálló, üvegház, 
terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az épületet az 
adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési 
tevékenységéhez kapcsolódóan használja. 
e. / a gépjárműtároló, amennyiben azt rendeltetésszerűen használják, 
f./ a melléképület, melléképületrész, amennyiben azt 
rendeltetésszerűen használják, 
g./ az adóköteles építményhez tartozó kiegészítő helyiségek.” 
 

4. § 
 
A III. fejezet megnevezése idegenforgalmi adóra módosul, egyúttal az 
Ör. korábbi 8-11. §-ainak számozása 6-9. §-okra változik és a §-ok a 
fejezet részévé válnak, szövegük az alcímek változatlanul hagyása 
mellett az alábbiakra módosulnak: 
 

"6. § 
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Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó 
lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy 
vendégéjszakát eltölt. 

7. § 
 
Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
 

8. § 
 
Az adó mértéke: 
a./ az önkormányzat belterületi határain belül 410,-Ft/fő/vendégéjszaka, 
b./ az önkormányzat belterületi határain kívül 230,-Ft/fő/vendégéjszaka. 
 

9. § 
 
„(1) Azon a Htv. alapján adóbeszedésre kötelezett, aki számára egyéb 
jogszabály nem írja elő vendégnyilvántartó könyv (vendégkönyv) 
vezetését, köteles a szálláshelyen megszálló vendégről az adó 
alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást 
vezetni az alábbi adatokkal: 
- vendég vezeték- és utóneve, 
- vendég születési helye és ideje, 
- vendég lakcíme, 
- vendég személyi azonosító okmányának a száma, 
- vendég állampolgársága, 
- a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja, 
- idegenforgalmi adó teljes összege, 
- idegenforgalmi adómentesség Htv.-ben rögzített jogcíme, 
- vendég sajátkezű aláírása, kivéve, ha a vendég külső ok (pl. 
életkor, egészségi állapot, stb.) miatt annak megtételére képtelen. 
 
(2) Az adóbeszedésre kötelezett jogosult megválasztani, hogy az (1) 
bekezdésben rögzített nyilvántartást manuális vagy elektronikus 
formában vezeti. A manuális formájú nyilvántartás céljából a 
Polgármesteri Hivatal vendégkönyvet rendszeresít, melyet a 
Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni. Amennyiben szállásadó a 
nyilvántartást elektronikus formában vezeti, köteles legalább az (1) 
bekezdésben meghatározott adattartalmú bejelentőlapot a vendéggel 
kitöltetni. Az adóbeszedésre kötelezett az adómegállapításhoz 
szükséges alapbizonylatokat (vendégkönyv, bejelentőlap) köteles 
megőrizni a külön jogszabályban meghatározott elévülési időn belül. 
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott vendégkönyvet használatba vétel 
előtt a jegyző hitelesíti. A vendégkönyvet a szállásadó köteles a tárgyév 
végén lezárni és a jegyzővel a tárgyévet követő év január 15. napjával 
záradékoltatni. A záradékoltatott vendégkönyveket a következő 
években is lehet használni, ha további nyilvántartási helyet még 
tartalmaz. 
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(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba a jegyző jogosult 
ellenőrzés keretén belül betekinteni. 
 
(5) Amennyiben az (1) bekezdésben elrendelt nyilvántartási 
kötelezettségét a nyilvántartásra kötelezett megszegi, a 218/1999. 
(XII.28.) Korm. rendelet 31. §-a értelmében bírsággal sújtható.” 
 

5. § 
 
A IV. fejezet megnevezése helyi iparűzési adóra módosul, egyúttal az 
Ör. korábbi 12-14. §-ainak számozása 10-12. §-okra változik és a 
fejezet részévé válnak az alcímek és a szöveg változatlanul hagyása 
mellett, kivéve a 12. § (2) bekezdést, melynek szövege az alábbira 
változik: 
 
„Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység esetén az adó mértéke 
naptári naponként 3.000,-Ft.” 
 

6. § 
 

A V. fejezet megnevezése záró rendelkezésekre módosul és a korábbi 
15. § számozása 13. §-ra változik és fejezet részévé válik a szöveg 
változatlanul hagyása mellett. 
 

7. § 
 

A 13. § után lévő szerkezeti egység („VI. fejezet”) hatálytalanná válik. 
 

8. § 
 
Jelen rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba. 
 
(Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 18/2010.(XI.18.) számú rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2010. évi költségvetéséről szóló 

3/2010.(II.25.)számú rendelet módosítására 
 

1 § 
 

A 2010 évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése 
az alábbira változik:  
„A képviselő-testület a 2010 évi költségvetés főösszegét 10.164.547 
eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
5.468.878 eFt működési célú bevétellel, 
5.437.538 eFt működési célú kiadással és 
31.340 eFt működési egyenleggel, valamint 
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4.442.222 eFt felhalmozási célú bevétellel, 
4.727.009 eFt felhalmozási célú kiadással és 
 - 284.787 eFt felhalmozási egyenleggel,  
így 253.447 eFt hiánnyal állapítja meg, melynek forrása hitel.” 

2 § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. 
január 1-től a 2010. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 
 
(Beszámoló Hajdúszoboszló város 2010. évi költségvetésének 
harmadik negyedéves végrehajtásáról) 
 
199/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. 
évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy 
az első háromnegyedév takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak 
el az utolsó negyedévben is. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 
 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló országos és helyi közúthálózat 
cseréjéről) 
 
200/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
támogatja Hajdúszoboszló országos és helyi közúthálózatának 
részleges cseréjét.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 
 
(Előterjesztés teljeskörű testületi elektronikus anyagküldés 
feltételeinek biztosítására) 
 
201/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hivatal 
által 4 cégtől bekért, különböző notebook-konfigurációk közül az 
előterjesztés alapján 
 

Dell Vostro 1015 Black noteszgépet 
 

minősíti a képviselői munkához legjobb feltételeket kínálónak, ezért a 
gépre legkedvezőbb ajánlatot adó eKÖZIG Regionális Informatikai 
Szolgáltató Központ Zrt.-től 12 db ilyen eszköz beszerzését rendeli el, 
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az előterjesztés szerinti - hordtáskával együtt - bruttó 190.375.- Ft/db 
áron. A szükséges - egerekkel együtt - legfeljebb 2.350.000.-Ft összegű 
fedezetet a 2010. évi képviselői juttatási keretből biztosítja. 
 
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős:   jegyző 
 
(Előterjesztés a Mikszáth Kálmán utca 4. szám alatti ingatlan 
tulajdonjog  rendezésére) 
 
202/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Mikszáth Kálmán utca 4. szám alatti 4291 
hrsz-ú, Lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű 581 m2 területű 
ingatlanban Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 115/581-ed 
tulajdoni hányad értékesítéséhez Czeglédi Győző társtulajdonos 
részére 276.000,-Ft összegű eladási áron. A vételárat vevő az 
adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni az 
önkormányzat részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés Bródy Sándor utca végén lévő magánutak 
önkormányzati tulajdonba vételére) 
 
203/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a hajdúszoboszlói 2667/35, 2667/39, 2667/46, 
2667/52, 2667/53 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére a PRE-ACTIVE 
Szolgáltató Kft. által kiírt nyilvános pályázatra az önkormányzat 
ajánlatot nyújtson be összesen 500.000,-Ft + ÁFA összegű vételárra 
vonatozóan. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, és amennyiben 
nyertes lesz a pályázat,  akkor az adásvételi szerződés megkötésére. 
A képviselő-testület a vételárat a hitelkeret terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés Mathiász utca végén lévő magánút önkormányzati 
tulajdonba vételére) 
 
204/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a hajdúszoboszlói 79/1 hrsz-ú, 80 m2 területű 
magánút megnevezésű ingatlan térítésmentesen történő tulajdonba 
vételéhez azzal, hogy az önkormányzat vállalja az ingatlan átadásával 
kapcsolatban felmerülő összes költséget (pld. szerződés ügyvéd általi 
ellenjegyzés, a tulajdonjog változás földhivatali ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzésének költsége). 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés Váradi László kérelméről) 
 
205/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 9634 hrsz-ú kivett árok megnevezésű 
ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy 
Váradi László (4200 Hajdúszoboszló, Tompa u. 26/b.) a tulajdonában 
lévő hajdúszoboszlói 9313 hrsz-ú ingatlan áramellátását a 9634 hrsz-ú 
önkormányzati árok nyomvonalán áthaladva  biztosítsa.  
- A használatba vevő a 2db villanyoszlopot köteles oly módon telepíteni, 
hogy az ne akadályozza az árok biztonságos működését, 
karbantartását.  
-  A vezeték meghibásodásából adódó károkért a kérelmező tartozik 
felelőséggel.  
-  A 9313 hrsz-ú zártkert villamos-energia ellátásával kapcsolatban 
felmerülő összes költség az ingatlan tulajdonosát terheli. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi 
hozzájárulás és a szükséges okiratok aláírására.  
 
Határidő: 2010. november 30. 
Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés a Hét tenger Bt. Kérelméről) 
 
206/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló Hőforrás u. 3. szám 
alatti 5396 hrsz-ú ingatlan a Hét tenger Bt. részére bérbeadásra 
kerüljön az alábbi feltételek mellett: 
- Bérlet időtartama: 2010. december 10. naptól 2010. december 25. 
napig. 
- Bérlő az ingatlant kizárólag fenyőfa árusítás céljára hasznosíthatja. 
- Bérleti díj mértéke: 50.000 Ft. 
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- Bérlő a bérleti díjat a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg köteles 
megfizetni a Bérbeadó részére. 
- Bérbeadó az ingatlanon elektromos áram és víz vételezési 
lehetőséget nem biztosít. 
- Bérlő a területet harmadik személy részére albérletbe nem adhatja. 
- Bérlő a használat során köteles az érvényben lévő jogszabályok 
betartására.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés  
aláírására.  
 
Határidő: 2010. december 25. 
Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés a 099/2 hrsz-ú szántó bérbeadására) 
 
207/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a hajdúszoboszlói 099/2 hrsz-ú szántó 
megnevezésű ingatlan Nagy Lászlóné részére haszonbérbeadásra 
kerüljön az alábbi feltételek mellett: 
- Bérlet időtartama: 2011. január 01. naptól 2015. december 31. napig. 
- Bérleti díj mértéke: 2011. évre vonatkozóan 37.140 Ft, mely 2012 
évtől kezdve minden évben megemelésre kerül a KSH által előző évre 
vonatkozóan közzétett fogyasztói árindex mértékével. 
- Bérlő a 2011 évre vonatkozó bérleti díjat a bérleti szerződés 
aláírásával egyidejűleg, ezt követően minden év március 31. napig 
köteles megfizetni haszonbérbeadó részére. 
- Bérlő a területet harmadik személy részére albérletbe nem adhatja. 
- Bérlő köteles a haszonbérlet lejártát követően a haszonbérelt földet 
további mezőgazdasági művelésre alkalmas állapotban átadni 
haszonbérbeadó részére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti 
szerződés  aláírására.  
 
Határidő: 2010. december 31. 
Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés az ATUS (Érted Vagyunk) hajdúszoboszlói 
szervezete kérelméről) 
 
208/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelme 
alapján az Anda Tute Sam [Érted Vagyunk] Hajdúszoboszlói 
Szervezetének 

 helyiséghasználatot nem tud biztosítani, 
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 300.000.-Ft támogatást hitelből biztosít a hátrányos helyzetűek 
karácsonyi rendezvényének megszervezéséhez. 
 
Határidő: 2010. december 15. 
Felelős:   jegyző 
 
 
(Előterjesztés a Németországból Debrecenbe menetrend szerint 
közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási 
támogatására) 
 
209/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Reiseagentur Salamon 2011. évi Debrecenbe menetrend szerint 
közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak költségéhez 3.200.- 
EUR + ÁFA-val járul hozzá. 
 
Határidő:   2010. november 19. / szándéknyilatkozat / 
Felelős:      polgármester 
 
(Előterjesztés önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági 
társaságok felügyelő bizottságairól) 
 
210/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Részvénytársaság 
Felügyelő Bizottságának tagjait: 
 
- Dede Ernő (an.: Kunkli Mária) 4200. Hajdúszoboszló, Bányász 
utca 32. 
- Kocsis Róbert (an.: Dóró Sarolta) 4200. Hajdúszoboszló, Luther 
utca 7. 
 
szám alatti lakosokat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 31. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján 2010. november 30. 
napjával visszahívja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Részvénytársaság 
Felügyelő Bizottsága tagjainak 
 
- Dr. Papp Jenő (an.: Fehér Jolán) 4200. Hajdúszoboszló, Kodály 
Zoltán utca 19. 
- Dr. Úr Attila Bendegúz (an.: Papp Jolán) 4200. Hajdúszoboszló, 
Bocskai utca 26. 
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szám alatti lakosokat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 24. § (1( bekezdése alapján 2010. december hó 1. napjával 
megválasztja. A felügyelő bizottsági tagok jogviszonya 2010. december 
1. napjával kezdődik, a jogviszony vége 2015. május hó 31. napja.  
 
A képviselő-testület felkéri a társaság vezérigazgatóját, hogy az iratokat 
nyújtsa be a Hajdú-Bihar Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz a 
változások átjegyzése érdekében. 
 
Határidő: 2010. december 1. 
Felelős: a részvénytársaság vezérigazgatója 
 
211/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait: 
 
- Váradi Ferenc (an.: Szeifert Julianna) 4200. Hajdúszoboszló, 
Bányász utca 17. szám, 
- Kanizsay Béla (an.: Gencsi Margit) 4200. Hajdúszoboszló, 
Szabadság utca 34. szám, 
- Vágó Zsolt (an.: Rövid Erzsébet) 4200. Hajdúszoboszló, Duna zug 
2. szám 
 
alatti lakosokat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
31. § (1) bekezdésének b.) pontja alapján 2010. november hó 30. 
napjával visszahívja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 
 
- Radácsi Gusztáv (an.: Kigyós Róza ) 4200. Hajdúszoboszló, 
Bercsényi utca 32. szám, 
- Kanizsay György Béla (an.: Czeglédi Róza ) 4200. 
Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 7. I/4. szám, 
- Nagy Bálint László (an.: Berecz Irén) 4200. Hajdúszoboszló, Bem 
utca 11. szám 
 
alatti lakosokat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
24. § (1) bekezdése alapján 2010. december hó 1. napjával 
megválasztja. A Felügyelő Bizottsági tagok jogviszonya 2010. 
december 1. napjával kezdődik a jogviszony vége 2015. május hó 31. 
napja. 
 
A képviselő-testület felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy az iratokat 
nyújtsa be a Hajdú-Bihar Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz a 
változások átjegyzése érdekében. 
 
Határidő: 2010. december 1. 
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Felelős: ügyvezető igazgató 
 
212/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának tagjait: 
 
- Majoros Petronella (an.: Vágó Ilona) 4200. Hajdúszoboszló, Major 
utca 17. szám, IX.em.27., 
- Tarcsi András (an.: Fónyad Ilona) 4200. Hajdúszoboszló, Bocskai 
utca 7. szám, 
- Radácsi Gusztáv (an.: Kigyós Róza) 4200. Hajdúszoboszló, 
Bercsényi utca 32. szám 
 
alatti lakosokat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
31. § (1) bekezdés b.) pontja alapján  2010. november 30. napjával az 
eddig végzett munkájuk érdemi elismerése mellett a Zrt. Felügyelő 
Bizottságából visszahívja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zrt. 
Felügyelő Bizottsága tagjainak: 
 
- Majoros Petronella (an.: Vágó Ilona) 4200. Hajdúszoboszló, Major 
utca 17. szám, IX.em.27., 
- Szandai Kázmér (an.: Bartus Terézia) 4200. Hajdúszoboszló, 
Árpád utca 54/A. szám, 
- Turi László (an.: Magyar Piroska) 4200. Hajdúszoboszló, Bányász 
utca 13. szám III/1.  
 
alatti lakosokat a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
24. § (1) bekezdése alapján 2010. december 1. napjával megválasztja. 
A felügyelő Bizottsági tagok jogviszonya 2010. december 1. napjával 
kezdődik, a jogviszony vége 2015. május 31. napja. 

 
A képviselő-testület felkéri a társaság vezérigazgatóját, hogy az iratokat 
nyújtsa be a Hajdú-Bihar Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz a 
változások átjegyzése érdekében. 
 
Határidő: 2010. december 1. 
Felelős: a részvénytársaság vezérigazgatója 
 
(Előterjesztés önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági 
társaságok FEB tagjainak tiszteletdíjáról) 
 
213/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Részvénytársaság, 
a Közüzemi Kft és a Városgazdálkodási Zrt.  
 
felügyelő bizottsága  elnökeinek és tagjainak  
 
tiszteletdíját – egységesen – 38.300.-Ft/hóban állapítja meg 2010. 
december 1. napjától. 
 
Határidő: 2010. december 1. 
Felelős: a gazdasági társaságok vezetői 
 

(Előterjesztés a Turisztikai Kft. felügyelő bizottsági tagjának 
megválasztására) 

214/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság felügyelő bizottságából visszahívja 
Erdei Gyula (an: Horváth Irén)  4200 Hajdúszoboszló, Kovács Gy. u. 
13/1. szám alatti lakost, 
felügyelő bizottságába tagként megválasztja 
Kanizsay György Béla 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 7. I/4. szám 
alatti lakos, 
önkormányzati képviselőt. 
Felkéri a társaság ügyvezetőjét, hogy a változást érvényesítse a 
cégbíróságon. 
 
Határidő: 2010. december 1. 
Felelős: a Kft. ügyvezetője 
 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2010. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról) 
 
215/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét az alábbi számú 
közbeszerzésekkel egészíti ki: 
 

16.  
 

- közbeszerzés tárgya: ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-009 – (H)ősök 
terein – város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón 
elnevezésű pályázathoz kapcsolódó kiviteli tervek elkészítése 
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos  
- tervezett időbeli ütemezés: 2010. november 
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- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 

17.  
 

- közbeszerzés tárgya: elektromos hálózat és részleges tetőfelújítás 
a Járóbeteg – Ellátó Centrumban 
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos  
- tervezett időbeli ütemezés: 2010. november 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 
 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekről) 
 
216/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
 
(Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt 
eseményekről) 
 
217/2010. (XI. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   -  

K.m.f. 
 

 
Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                       jegyző 
 
A kivonat hiteléül:  
 
Hajdúszoboszló, 2010. december 2.  
 
 
Molnár Viktória leíró 

 


