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Szám: 5021/2006.  
 
 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006. június 15-én  tartott   
nyilvános ülésének  jegyzőkönyvéből  
 
 
(Beszámoló a kistérségi többcélú társulás  tevékenységéről, terveiről) 
 

 

108/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérségi 
többcélú társulás tevékenységéről, terveiről szóló beszámolót  elfogadja.  
 
Határidő:  - - 
Felelős:  - -   

 
 

 
(Nevelési-oktatási intézmények értékelése) 
 
109/2006.(VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. 

évi LXXIX. tv. 102. § 2. pontjának d) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva, az Oktatási Bizottság véleménye alapján a Hőgyes 
Endre Gimnázium és Szakközépiskola  intézményértékelését jóváhagyja.  

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. 

évi LXXIX. tv. 102. § 2. pontjának d) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva, az Oktatási Bizottság véleménye alapján a Thököly 
Imre Általános Iskola  intézményértékelését jóváhagyja.  

 
 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. 

évi LXXIX. tv. 102. § 2. pontjának d) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva, az Oktatási Bizottság véleménye alapján a Szép Ernő 
Középiskolai Kollégium   intézményértékelését jóváhagyja.  

 
Határidő: 2006. június 15. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés intézményvezetői megbízásokra: 

• Thököly Imre Általános Iskola 
• Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
• Szép Ernő Középiskolai Kollégium) 

 
110/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. 102. § 2./ 
bekezdés e.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Thököly Imre 
Általános Iskola magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2006. szeptember 
1-től 2013. július 31-ig  Erdei Gyulát bízza meg.  
 
 
Erdei Gyula  alapbérét:                                183.008 Ft-ban 

    - további szakképzettségért járó  
      illetménynövekedését:   14.641 Ft-ban 
    - magasabb vezetői pótlékát             52.900 Ft-ban  

 
állapítja meg.  
 
Határidő: 2006. június 30. 
Felelős: jegyző 
 
 
 
111/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. 102. § 2./ 
bekezdés  e.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hőgyes Endre 
Gimnázium és Szakközépiskola  magasabb vezetői teendőinek ellátásával 
2006. szeptember 1-től  2013. július 31-ig  Szandai Kázmért  bízza meg.  
 
 
     Szandai Kázmér   alapbérét:                       195.250 Ft-ban 

    - további szakképzettségért járó  
      illetménynövekedését:    13.668 Ft-ban 
    - magasabb vezetői pótlékát              58.800 Ft-ban  

 
állapítja meg.  
 
Határidő: 2006. június 30. 
Felelős: jegyző 
 
 

 

112/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. 102. § 2./  
bekezdés e.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a  Szép Ernő 
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Középiskolai Kollégium  magasabb vezetői teendőinek ellátásával 2006. 
szeptember 1-től  2014. július 31-ig  Márton Károlyt   bízza meg.  
 
 
        Márton Károly    alapbérét:                      195.250 Ft-ban 

    - további szakképzettségért járó  
      illetménynövekedését:      8.849 Ft-ban 
    - magasabb vezetői pótlékát              54.900 Ft-ban  

 
állapítja meg.  
 
Határidő: 2006. június 30. 
Felelős: jegyző 

 
 
(A  Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata)  
 
113/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. 
évi LXXIX. tv. 85. § 4. bekezdése alapján jóváhagyja a mellékletben 
kiadott  Közoktatási Intézkedési Tervet.  
 
Határidő:  2006. június 15., illetve értelemszerűen.  
Felelős: jegyző 
 
 
 
 
(Az  Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálata)  
 
114/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. 
évi LXXIX. tv. 85. § 7. bekezdése alapján  jóváhagyja a mellékletben 
kiadott Önkormányzati Minőségirányítási Programot.  
 
Határidő: 2006. június 15., illetve értelemszerűen  
Felelős: jegyző 
 
 
(Előterjesztés Helyi Építési Szabályzat és a településrendezési  tervek 
módosításához) 

 
 

115/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért, hogy 
a város teljes területére készüljön el a településrendezési tervek és a HÉSZ 
felülvizsgálata. A költségviselésben részt vállalók mellett az önkormányzat 
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800.000 Ft keretösszegig fedezetet biztosít a tervek elkészítéséhez. A 
felülvizsgálatra vonatkozó további javaslatok 2006. augusztus 31-ig tehetők 
meg a főépítésznek.  

 
Határidő: 2006. augusztus 31., illetve folyamatos  
Felelős:  jegyző, főépítész 

 
 

 (FiberNet Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme) 
 
116/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat. 
 
A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Fibernet Rt., mint a Hajdúszoboszlói 
CATV hálózat építtetője által benyújtott T/H03/06/04/16 munkaszámú 
(rajzszám: FN-HSZ01/NY/001- FN-HSZ01/NY/004) tervdokumentációban 
foglaltaknak megfelelően a TITÁSZ oszlopokon elhelyezett légkábel 
megvalósításához. Ugyanakkor hozzájárulását adja a FN-HSZ01/NY/001- 
FN-HSZ01/NY/002 rajzszámú nyomvonalterven feltüntetett módon történő 
földkábel létesítéséhez, azzal a feltétellel, hogy kérelmező a közútkezelői 
hozzájárulásban foglaltakat maradéktalanul betartja. 
 

Határidő: 2006. június 20.  
Felelős: jegyző 
 
 
 
(A Polgári Védelmi Kirendeltség gépkocsi cseréje) 
 
117/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
a Hajdúszoboszló Polgári Védelmi Kirendeltség használatában lévő HYW 
788 frsz-ú Opel Astra gépjármű 1.000.000 Ft. eladási áron történő 
értékesítéséhez. Ezzel egyidejűleg a szükséges mértékben, legfeljebb 
500.000 Ft-tal,  a hitelkeret terhére,  támogatja a kirendeltség feladatának 
ellátásához szükséges új Opel Astra Classic II. típusú gépjármű  
megvásárlását.  
 
Határidő: 2006. július 30.  
Felelős: jegyző 
 
 
(A  Szép Ernő u. 16. szám alatti ingatlan hasznosítása) 
 
118/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat. 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Szép Ernő u. 16. szám alatti ingatlan hasznosításáról szóló tájékoztatót, 



 5 

hozzájárul csak önkormányzati érdekből, kivételes esetben történő 
hasznosításához. 
A képviselőtestület hozzájárul, hogy a szállásdíj 1.000,-Ft/fő/éjszaka + rezsi 
összegben kerüljön megállapításra. Az ágyneműk mosatásáról, a takarításról 
a megrendelő intézménynek kell gondoskodnia. 
A nagy előadóterem kiadására egyedi egyezség alapján van lehetőség. 
 
Határidő:   2006.  június 18. és  folyamatos 
Felelős:  jegyző  
 
 
(Önkormányzati épületek bontására, az ingatlanok értékesítése) 
 
119/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 
jegyzőt és a Hajdúszoboszlói  Városgazdálkodási Zrt vezérigazgatóját, 
hogy a Korpos u. 1.,3. és Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlanok bontását, 
azt követően az értékesítést az önkormányzati rendeletnek megfelelően 
hajtsa végre. 
 
Határidő:  2007. június 30., folyamatos 
Felelős:  - jegyző  
               - Vg. Zrt. vezérigazgató 

 
 
(Bérleti szerződés meghosszabbítása) 
 
119/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 
jegyzőt és a Hajdúszoboszlói  Városgazdálkodási Zrt vezérigazgatóját, 
hogy a Korpos u. 1.,3. és Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlanok bontását, 
azt követően az értékesítést az önkormányzati rendeletnek megfelelően 
hajtsa végre. 
 
Határidő:  2007. június 30., folyamatos 
Felelős:  - jegyző  

- Vg. Zrt. vezérigazgató 
 

 
(A Gárdonyi  Géza u. 27. sz. alatti ingatlan megvásárlása) 
 
121/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
a Hajdúszoboszló, Gárdonyi Géza u. 27. szám alatti 4450 hrsz-ú lakóház, 
udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan megvásárlásához. Az 
önkormányzati lakásban a Szurmai u. 33. szám alatti bérlő kerül 
elhelyezésre. A képviselőtestület az ingatlan megvásárlásának, valamint a 
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szükséges munkálatok, átalakítások (gázellátás, gázkazán kiépítése, az 
utcai kerítés cseréje, a belső burkolatok javítása, a tisztító festés, mázolás, 
melléképület bontása, stb.) költségére összesen 9,5 millió forintot biztosít 
a vagyonhasznosítás kiadásainak terhére. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására.  
Utasítja a jegyzőt és a Városgazdálkodási Zrt.  vezérigazgatóját a 
szükséges felújítási, átalakítási munkálatok elvégzésére és a bérlő 
átköltöztetésére. 
 
Határidő:  2006. december 31. 
Felelős:  - jegyző,  
    - Vg.Zrt. vezérigazgatója 
 
(Szolgálati lakások más célú hasznosítása) 
 
122/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.   
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Városgazdálkodási Zrt vezérigazgatóját, hogy a Bocskai 
István  Szakképző Iskola és a Pávai  Vajna Ferenc Általános Iskola 
területén lévő szolgálati lakások kiürítéséről gondoskodjon. A lakások 
kiürítésének folyamatáról, illetve akadályáról a képviselőtestületet 
tájékoztassa 
A képviselőtestület a szolgálati lakások további hasznosításáról a 
későbbiekben  dönt. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:         - jegyző 
  - Vg.Zrt vezérigazgatója 
 
(A 2007. évi idegenforgalmi adó  mértékének megállapítása) 
 
123/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2007. évi 
idegenforgalmi adó mértékét   
 

- nem állandó lakosként  való tartózkodás esetén személyenként 
és vendégéjszakánként Hajdúszoboszló város belterületén 300.- 
Ft/fő/éjszaka; 

- a város belterületi határán kívül 200.-Ft/fő/éjszaka  
 
mértékben állapítja meg.  

 
A szükséges rendeletmódosítást még ez  évben elvégzi.  

 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős:  jegyző  
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(A helyi adók bevezetéséről szóló 15/1991. (X.31.) Ör. sz. rendelet 
módosítása) 

 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2006. (VI.15.)  számú rendelete a helyi adók bevezetéséről szóló 
15/l991. (X.31.) Ör. sz. rendelet módosításáról 
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
adók bevezetéséről szóló 15/l991. (X.31.) Ör. sz. rendeletét (a 
továbbiakban: Ör.) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiak 
szerint  módosítja:  
 

1. § 
 

Az Ör. a 6. §-t követően az alábbi alcímmel és  6/A. §-sal egészül ki:  
 

 
 

Nyilvántartás vezetése 
 

6/A.§ 
 
(1) Kereskedelmi szálláshelyen megszálló magyar állampolgár (2) 

bekezdésben meghatározott adatairól a szállásadó az előírt 
formanyomtatvány szerinti nyilvántartást (vendégkönyvet) köteles 
vezetni.  

 
 
(2) A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia: 

a.) a vendég személyazonosító adatai (vezeték- és utónév, születési 
hely és idő), 

b.) a vendég lakcíme, 
c.) a vendég személyi igazolványának a száma,  
d.) a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja 
e.) a vendég aláírása. 
 
 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
2. § 

 
Jelen rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.  
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(A lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának 
támogatásáról  szóló 16/2003. (IX.12.) Ör. számú rendelet módosítása) 
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2006. (VI.15.) számú rendelete a lakóépületek energiatakarékos 
korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 16/2003. (IX.12.) 
Ör. sz. rendelet módosításáról.  
 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 1. § (6) bekezdése a.) 
pontjában , 16.§ (1), valamint 18.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt  
felhatalmazás alapján a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, 
felújításának támogatásáról szóló  többször módosított 16/2003. (IX.12.) 
Ör. sz. rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi 
rendelet alkotja. 
 

1.§ 
 
(1) A Rendelet 1. § (1) bekezdésében a „illetve egyes lakóházak üzemelő, 

gáztüzelő-berendezések égéstermékeinek elvezetésére szolgáló 
egycsatornás gyűjtőkéményeinek biztonságtechnikai felújítása, 
kiváltása (a továbbiakban: termofor kémények felújítása)” szövegrész 
hatályát veszti. 

(2) A Rendelet 1.§ (2) bekezdésének  a. pontjában a „10 lakásos” 
kifejezés hatályát veszti, helyébe a „4 lakásos” kifejezés kerül. 

(3) A Rendelet 1.§ (2) bekezdésének b. pontja hatályát veszti. 
 
 

2.§ 
 

A Rendelet 2.§ (4) bekezdésében az „, illetve termofor kémény-” szövegrész 
hatályát veszti. 
 

3.§ 
 
(1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés I. pontjában foglaltak hatályukat vesztik, 

helyükbe a következők lépnek: 
Utólagos hőszigetelési feladatok:  
- Az épület külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje a lakások, 

lépcsőházak, valamint az egyéb közös, fűtött helyiségek (pl. közös 
tárolók stb.) külső nyílászáróinak szigetelése vagy cseréje 100%-
ban, és a zárófödém teljes felületének (fölső síkjának) hőszigetelése 
(hő- és vízszigetelése, ha az épület lapos tetős szerkezetű), vagy az 
első fűtött lakószint alatti födém hőszigetelése, amennyiben az első 
fűtött lakószint alatti födém fűtetlen helyiséggel (például pince, 
garázs stb.) érintkezik; 

- Az épület valamennyi homlokzatának hőszigetelése (csak 
panelhézag tömítésre nem lehet pályázni); 
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- Az épület külső nyílászáróinak szigetelése, és/vagy cseréje a 
lakások legalább 90%-ában, amennyiben az épület külső 
falszerkezete a pályázat benyújtásakor már kielégíti, illetve a 
pályázat keretében elvégzett hőszigetelési munkálatok 
eredményeképpen fogja teljesíteni az érvényben lévő hőtechnikai 
előírásokat, valamint a nyílászáró cseréhez kapcsolódó szakipari fal 
cseréje, ha az a nyílászáróval együtt elválaszthatatlan szerkezeti 
egységet alkot; 

- Az épület egy, vagy mindkét, külső végfalának hőszigetelése; 
- Lapos tetővel rendelkező épület esetén a tető teljes felületének hő- 

és vízszigetelése, vagy magas tetővel rendelkező épület esetén az 
utolsó fűtött lakószint feletti födém (felső síkjának) hőszigetelése; 

- Az első fűtött lakószint alatti (pince feletti és/vagy árkád) födém 
hőszigetelése, amennyiben az első fűtött lakószint alatti födém 
fűtetlen helyiséggel (például pince, garázs stb.) érintkezik. 

(2) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés II. pontja kiegészül az alábbi francia 
bekezdésekkel:  
- Épületgépészet 
- a meglévő fűtési rendszerek (táv-, tömbfűtés stb.) fűtési   

      energiafogyasztás-szabályozásának és a fűtési       
      energiafogyasztáshoz igazodó díjfizetés műszaki feltételeinek  
      biztosítása, és a fűtési hálózat ezekhez szükséges átalakítása: 

a) lakásokban lévő hőleadók (radiátorok), valamint a csatlakozó 
szelepek korszerű, a hőfogyasztás egyedi szabályozását 
helyiségenként lehetővé tevő termosztatikus szelepekre történő 
cseréje; 

b) a lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület 
hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas 
mérőeszközök (hőmennyiségmérők és/vagy költségmegosztók) 
lakásonkénti beszerelése; 

c) az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszernek az a) és 
b) pontban megjelölt munkálatokhoz kapcsolódó átalakítása, 
ezen belül: 

ca) strangszabályozó szelepek beépítése, vagy cseréje; 
cb) az egycsöves fűtési rendszer átalakítása a hőleadók elé 

beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési 
rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. 

- A használati hideg- és melegvíz fogyasztásának lakásonkénti egyedi 
mérését lehetővé tevő mérőórák felszerelése 

(3) A rendelet 3.§ (2) bekezdésének tartalma az alábbira változik: 
- Az (1) bekezdés II. pontjának utolsó francia bekezdésében 

meghatározott munkálatok támogatása csak akkor igényelhető, ha 
azok elvégzésére a 3.§ (1) bekezdés II. pontjának utolsó előtti 
francia bekezdésében felsoroltakkal együtt kerül sor.  

 
4.§ 

 
A Rendelet 5. és 6.§-ai hatályukat vesztik. 
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5.§ 
 
A Rendelet 7.§-a kiegészül az alábbi tartalmú (4) bekezdéssel: 
A pályázó az épület állapotáról és a tervezett felújításokról a pályázati kiírás 
2. sz. mellékletének felhasználásával köteles nyilatkozni. 
 

6.§ 
 
(1) A Rendelet 8.§ (1) bekezdésében szereplő „”valamint az Egycsatornás 

gyűjtőkémények (termoforos kémények) felújításának támogatására kiírt 
pályázatok” kifejezés hatályát veszti, helyébe a „pályázati kiírás” 
kifejezés kerül. 

(2) A Rendelet 8.§ (2) bekezdésében található „2005. november 30-ig” 
kifejezés helyébe a „2006. szeptember 1-ig” kifejezés lép. 

 
7.§ 

 
A Rendelet 10.§  (3) bekezdésében foglalt felsorolás utolsó két francia 
bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi francia bekezdés lép: 
 „- a felújítás során korszerű technikai megoldást alkalmaz az 
elvégzendő beruházás/ok/nál az éves megtakarítás/összes beruházási   
költség hányadosa az adott feladatra vetítve a nagyobb.” 
 

8.§ 
 
A Rendelet 12.§ és 14.§-aiban a „Belügyminisztériumhoz” kifejezés hatályát 
veszti, helyébe a „Magyar Lakásinnovációs Kht.” kifejezés kerül. 
 

9.§ 
 
A Rendelet 14.§-ában szereplő „Belügyminisztérium” kifejezés hatályát 
veszti, helyére a „Magyar Lakásinnovációs Kht.”  kifejezés lép. 
 

10.§ 
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
(A  volt Állami Gazdaság területén lévő 12 db lakás szennyvízcsatorna 
ellátása)  
 
124/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a 
Bánomkerti út végén levő 12 lakás szennyvízcsatorna hálózatba történő 
bekötését támogatja. Az engedélyezési tervek készítéséhez szükséges 
240.000 Ft-ot hitel felvételével biztosítja. 
 
Határidő:  2006. szeptember 01. 
Felelős:  jegyző 
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(Közterület  hasznosítása) 
 
125/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Bonus-D Kft.  Mátyás király sétány elején kürtőkalács árusításra 
szolgáló, 2007. május 15-ig tartó közterület-használatának  díját 
összességében 3882000 Ft-ra csökkenti. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2007. május 15.  
Felelős: jegyző 
 
 
(Előterjesztés a 67/2006. (IV.27.) számú képviselő-testületi határozat 
módosítására) 
 
126/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2006. 
(IV.27.) számú képviselőtestületi határozat  2.)  pontjának  
első mondatát az alábbiak szerint módosítja: „Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának  Képviselő-testülete Mészáros Sándor vezérigazgató 
kinevezését 2006. május 01-től 2011. május 01-ig terjedő időre 
meghosszabbítja.” 

 
Határidő: 2006. június 30. 
Felelős: tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat 

 
 
(Útalap-cserés burkolatjavítási feladatok) 
 
127/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
a  Nyugati sor  – Csepűs sor hibás  felületének útalap cseréjéhez. A 
beruházáshoz szükséges 8,6 millió forintot hitel felvételével biztosítja.  
 
Határidő:  azonnal, illetve 2006. augusztus 31. 
Felelős:  irodavezető-főmérnök   
 

 
(A HSE NB III-as indulásának támogatása) 

 
 
128/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Sportegyesület részére az NB III-as labdarúgó 
bajnokságban indulás 2006. évi többletköltségeinek részbeni fedezésére 
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2,4 millió forint rendkívüli  többlettámogatást biztosít,  hitel felvételével. A 
felhasználásról az egyesületnek rendszeresen el kell számolni.  
 
Határidő: 2006. július 1.  
Felelős: jegyző  
 
 
(Előterjesztés EU-s nagyprojekt előkészítő támogatásáról) 
 
129/2006. Képviselőtestületi határozat.  

 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„Hajdúszoboszló gyógyhelyi fejlesztése” címen EU-s nagyprojekt 
előkészítő támogatásra nyújt be igényt a Nemzeti Fejlesztési 
Hivatalhoz.  

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

„Hajdúszoboszló  gyógyhelyi fejlesztése” nagyprojektben az alábbi 
projekt-elemeket kívánja megvalósítani:  

 
a.) élményfürdő  
b.) strand területfejlesztés  
c.) Fesztivál-téri multifunkciós turisztikai központ  
d.) gyógy-park és sétányok kialakítása  

 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

nagyprojekt előkészítésére nyújtott  támogatáshoz szükséges  25 % 
saját forrást a költségvetéséből biztosítja. 

 
 

4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Hajdúszoboszló gyógyhelyi fejlesztés” az EU-s nagyprojekt 
előkészítésére, megvalósítására  projekt menedzsmentet hoz létre, 
melynek tagjai:  

 
 

Dr.Sóvágó László  polgármester 
Jenei Tibor   projektmenedzser 
Lőrincz László   Polgármesteri Hivatal főkönyvelő 
Szilágyiné Pál Gyöngyi Polgármesteri Hivatal főmérnök  
Czeglédi Gyula  Hungarospa Rt vezérigazgató 
Varga László  Hungarospa Rt műszaki igazgató 
Varga Katalin  Hungarospa Rt szolgáltatási igazgató 
Dr.Oláh Mihály   Hungarospa Rt orvosigazgató  
Varga Sándor  épitész tervező 

 
5. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 

megbízza Jenei Tibort a „Hajdúszoboszló gyógyhelyi fejlesztése”  
EU-s nagyprojekt projekt menedzseri feladatainak ellátásával.  
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6. Hajdúszoboszló Város  Képviselőtestülete felhatalmazza a 

polgármestert az EU-s nagyprojekt előkészítő támogatásához 
szükséges elő-megvalósíthatósági tanulmány megrendelésére.  

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: polgármester  
 
 
 
130/2006. (VI.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a  
„Hajdúszoboszló gyógyhelyi fejlesztése” nagyprojekt menedzsmentjét, 
hogy vizsgálja meg a többcélú sportcsarnok beilleszthetőségét a projekt 
elemek közé, és azt lehetőség szerint közöttük szerepeltesse.  
 
Határidő: 2006. június 30., illetve folyamatos  
Felelős:  projektmenedzser  
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr.Sóvágó  László sk.                                  Dr.Vincze Ferenc   sk.  
     polgármester                 jegyző 
 
 
A  kivonat hiteléül:     
Hajdúszoboszló, 2006. június  21. 
 
 
     Virág Sándorné  
         leíró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZONOSÍTÓ: KB-34                                                                                          ÉRVÉNYES: 2002.09.30 napjától  

 


