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K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006. július 6-án  tartott   
nyilvános ülésének  jegyzőkönyvéből  
 
 
 
(Beszámoló a Hajdú Volán Zrt. előző évi tevékenységéről)  
 
133/2006. (VII.06.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Hajdúszoboszlón végzett helyi közforgalmú személyszállítás 2005. évi 
működési tapasztalatairól szóló beszámolóját.  
 
Határidő: - - 
Felelős: - - 
 
 
(A  2006. évi költségvetési rendelet módosítása) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2006.(VII.06.) számú rendelete Hajdúszoboszló Város 2006. évi 
költségvetéséről szóló 5/2006. (II.23.)számú rendelet módosítására 

 

1.§ 
 
A 2006 évi költségvetési rendelet 2§ /1/-/3/ bekezdései az alábbiak szerint 
módosulnak: 
 

II. FEJEZET 
 

A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 
 

/1/ A képviselő-testület a 2006 évi költségvetés előirányzatait, bevételek 
és kiadások egyenlegét 
 
    5.528.980 eFt bevétellel, 
    5.610.805 eFt kiadással és 
         81.825 eFt hiánnyal állapítja meg. 
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/2/ A képviselő-testület a 2006 évi költségvetés bevételi főösszegét 
5.528.980 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend szerinti részletezésben: 

 

Működési jellegű bevételek 
 
1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/     537.697 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/        8.688 eFt 
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/       822.000 eFt 
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
    eszközök /4 és 5 sz. mellékletek/       107.279 eFt 
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/       73.119 eFt 
6. Állami támogatások      1.977.297 eFt 
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/      740.676 eFt 
 
 Működési jellegű bevételek összesen:   4.266.756 eFt 
 

 

Felhalmozási jellegű bevételek 
 
1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/     391.672 eFt 
2. Céltámogatás            79.998 eFt 
3. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/        5.000 eFt 
4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/    493.316 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű bevételek összesen:     969.986 eFt 
 
Hitel                81.825 eFt 
Pénzmaradvány igénybevétel        292.238 eFt 
 
Bevételek mindösszesen:     5.610.805 eFt 
 
 
 
/3/ A képviselő-testület a 2006 évi költségvetés kiadási főösszegét 
5.610.805 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
részletezésben: 
 

Működési jellegű kiadások 
 
1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/  2.790.873 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/    176.910 eFt 
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/    718.514 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/     297.578 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/      241.489 eFt 
6. Átadott pénzeszközök           23.853 eFt 
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/       203.122 eFt 
8. Államháztartási tartalék          13.087 eFt 
9. Általános tartalék               0      eFt 
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10. Karbantartási kiadások          17.000 eFt 
  
 Működési kiadások összesen:    4.482.426 eFt 
 

Felhalmozási jellegű kiadások 
 
1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és 9.sz.mellékl./      41.661 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /15 és 16.sz.mell/     1.057.380 eFt 
3. Intézményfelújítások           10.000 eFt 
4. Lakásgazdálkodás kiadásai                        618 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű kiadások összesen:  1.109.659 eFt 
 
Hiteltörlesztés             18.720 eFt 
 
Kiadások mindösszesen:     5.610.805 eFt 
 
 

2. § 
 
A rendelet 5 §-a az alábbi /9/ bekezdéssel egészül ki: 
 
Az önkormányzat a nem tervezett bevételi többleteket a költségvetési 
rendeletben meghatározott hitel csökkentésére fordítja. Amennyiben a 
Képviselő-testület által elfogadott hitel összegét a bevételi többlet 
meghaladja, úgy az a feletti rész az általános tartalékot növeli. 
 

3. § 
 
A  rendelet 7 § /2/ bekezdés a./ pont első mondata az alábbiakra változik: 
 
A rendkívüli kiadás eléri-e az intézmény eredeti költségvetésében 
jóváhagyott kiemelt előirányzatok 0,5 %-át. 
 

4 § 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 
1-től a 2006. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 

 
(Kollégiumi nevelői létszám  meghatározása) 
 
134/2006. (VII.05.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szép 
Ernő Középiskolai Kollégium alapító okiratában meghatározott feladatok 
és a 2006/2007-es tanév  feladatmutatói alapján, az 1993. évi LXXIX. tv 
102. §-ában meghatározott jogkörében eljárva a Szép Ernő Középiskolai 
Kollégiumban  2006. augusztus 1-től 7 kollégiumi csoport működését 
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engedélyezi, ezzel a határozatlan időre foglalkoztatott pedagógus 
létszámot  12 főről 11 főre csökkenti.  
 
 
Határidő: 2006. augusztus 1., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
                   intézményvezető  
 
 
(A  helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló rendelet 
felülvizsgálata)  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
25/2006. (VII.06.)  számú  rendelete a helyi közművelődési 
tevékenység támogatásáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális 
javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a és az 
Ötv. 16. § /1/ bek. alapján, a helyi társadalom művelődési érdekeinek és 
kulturális szükségleteinek, valamint a település lehetőségeinek, a helyi 
sajátosságoknak figyelembevételével a helyi közművelődési tevékenység 
önkormányzati támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja: 

 

I. FEJEZET 

A helyi közművelődési feladatok meghatározása 

 

1. §. 

 

Az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 
mentális kultúrát, önismeretet növelő életminőséget és életesélyt javító, 
képességfejlesztő felnőtt oktatási lehetőségek támogatása, a 
humánerőforrás fejlesztése.  

 

2. §. 

(1) Hajdúszoboszló környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, 
hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások 
gondozása, gazdagítása.   

 

(2) A helytörténeti kutatások és a város történetét feldolgozó kiadványok 
megjelentetésének támogatása, a helytörténet tárgyi és írásos emlékeinek 
gyarapítása, megőrzése és bemutatása.  
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(3) Hagyományteremtő és hagyományőrző rendezvények rendszeres 
évenkénti megszervezése. A testvérvárosok művészeti értékeinek 
megismertetése, az idegenforgalomhoz kapcsolódó kulturális 
rendezvények színvonalának emelése.  

 

(4) A környezet- és természetvédő mozgalmak, egyesületek támogatása a 
lokálpatriotizmus erősítése.  

 

3. §. 

 (1) Nemzeti értékeink megőrzésének, hagyományaink ápolásának 
elősegítése, gondozása. A nemzetiségi és más kisebbségi kultúra 
értékeinek megismertetése, befogadásának elősegítése, ünnepeink, 
hagyományaink ápolása, az ünnepek kultúrájának gondozása. 

 

(2) A településen élő kisebbség kulturális tevékenységének támogatása. 

 

(3) A város lakói és üdülővendégei számára színházi előadások, 
hangversenyek, képzőművészeti kiállítások irodalmi estek és egyéb 
szabadtéri kulturális események rendszeres biztosítása. 

 

(4) Hajdúszoboszló kulturális közéletében jelentős és fontos szerepet 
játszó alkotó- és előadóművészek támogatása. 

 

(5) A nemzeti és városi, világi és egyházi ünnepek, évfordulók közismerté 
tétele, ezek élményszerűségének növelése a kultúra minden eszközével. 

 

4.§. 

 

(1) Az ismeretszerző és terjesztő, amatőr alkotó és előadó művészeti 
közösségek tevékenységének támogatása. 

 

(2) Az amatőr művészeti körök, műhelyek, alkotó táborok folyamatos 
támogatása. 

 

5.§. 

(1) A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének, valamint a demokrácia kiteljesedésének segítése 
a közművelődés eszközrendszerével. 
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(2) Az induló, vagy már működő egyesületek, körök és egyéb 
civilszerveződések tevékenységének anyagi és erkölcsi támogatása.  

 

(3) Az információs és tanácsadó tevékenység további szélesítése, a 
vállalkozások és szolgáltatások tevékenységének ismerté tétele. A 
különböző közművelődési lehetőségek szervezett propagálása. 

 

6.§. 

(1) Az idegenforgalom és a turizmus keretében városunkba látogatók 
számára rendszeres szórakozási lehetőség biztosítása, hagyományaink, 
értékeink bemutatása.  

 

(2) A különböző kultúrák közötti kapcsolat kiépítésének és fenntartásának 
segítése a baráti körök bevonásával.  

 

(3) A szomszéd és más népek kultúrájának megismertetése, a 
cserekapcsolatok ápolása, rendszeres bemutatkozási lehetőségek 
biztosítása.  

 

7.§. 

(1) A szabadidő eltöltéséhez színvonalas szórakozási alkalmak 
szervezése, a különböző közösségek igényeinek kielégítéséhez  
megfelelő feltételek biztosítása. 

 

(2) Az üdülés, pihenés, szórakozás helyi lehetőségeinek további bővítése, 
az igénybe vevők körének szélesítése. 

 

8.§. 

(1) A rendeletben meghatározott közművelődési feladatok 
megvalósításában közreműködő helyi médiák támogatása. 

 

(2) A Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár a lakosság 
számára internet hozzáférési lehetőség biztosít. 

 

II. FEJEZET 

A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei 

9. §. 

Az e rendelet 1-8. §-iban megfogalmazott közművelődési- és közkönyvtári 
feladatok ellátásának a Képviselő-testület, annak Kulturális és Sport 
Bizottsága - a polgármester a jegyző és az Oktatási, Művelődési és Sport 
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Iroda közreműködésével - elsősorban a Kovács Máté Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár fenntartásával, működésének biztosításával tesz 
eleget. A teendők ellátásában részt kell vállalniuk az önkormányzati 
fenntartású óvodáknak, iskoláknak, valamint az egészségügyi és szociális 
intézményeknek. Az önkormányzat számit az egyházak közművelődést 
segítő együttműködésére és tevékeny közreműködésére. 

 

10.§. 

Az önkormányzat kész egyes közművelődési feladatok megvalósítására 
civil szervezetekkel is megállapodást kötni.  

 

11.§. 

Az önkormányzat a helytörténeti kulturális javak gyűjtése, nyilvántartása, 
megőrzése, feldolgozása, restaurálása és megismertetése érdekében 
támogatja a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott Bocskai 
István Múzeum működését. 

 

III. FEJEZET 

Az önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozási formái 

 

13.§. 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a mindenkori éves 
költségvetésében határozza meg a közművelődés támogatására 
fordítható összeget. 

 

14.§. 

Az e rendelet 1-8- §-aiban felsorolt közművelődési feladtok ellátásából 
részt vállalókat az önkormányzat Kulturális és Sport Alapjából pályázat 
útján elnyerhető pénzügyi támogatásban részesíti. 

 

IV. FEJEZET 

A helyi közművelődés humán erőforrás igénye 

 

15.§. 

Az önkormányzat közművelődési feladatainak szakszerű ellátása 
érdekében mindenkori éves költségvetésében gondoskodik a 
Polgármesteri Hivatal és a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár létszámkeretének meghatározásakor a jogszabályban előírt és a 
képviselőtestület által önként vállalt közművelődési feladatok szakember 
igényének biztosításáról, azok képzéséről, továbbképzéséről. 
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V. FEJEZET 

Az együttműködő partnerek 

16.§. 

Az önkormányzat az 1-8. §-okban meghatározott közművelődési 
feladatainak ellátása érdekében együttműködik a településen 
tudományos, művészeti, közművelődési tevékenységet is folytató 
közhasznú nonprofit és profitorientált szervezetekkel, a kulturális ágazat 
megyei és országos irányítóival, a kulturális élet szakmai tanácsadó és 
érdekvédelmi szervezeteivel, illetve a települési székhelyű - nem 
önkormányzati fenntartású - közoktatási intézményekkel, a településen 
működő könyvtárakkal, muzeális, művészeti intézményekkel, egyházakkal, 
kommunikációs szervezetekkel. 

 

VI. FEJEZET 

Hatályba lépés 

E rendelet 2006. július 10-én lép hatályba. 

 

 

(A  9421 hrsz-ú zártkert értékesítése) 
 
135/2006. (VII.05.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
a hajdúszoboszlói 9421 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű zártkerti 
ingatlan értékesítéséhez Karacs Zoltánné (4200 Hajdúszoboszló, Zrínyi M. 
u. 72.) részére 100.000,-Ft + ÁFA eladási áron. A vételárat vevő az 
adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg az önkormányzat 
részére. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:  2006. augusztus 31. 
Felelős:  jegyző 
 
 
(A  Szabó László zug 3. szám alatti ingatlan értékesítése) 
 
136/2006. (VII.05.) Képviselőtestületi határozat. 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a 
Hajdúszoboszló, Szabó László zug 3. szám alatti 2396 hrsz-ú ingatlan 
értékesítéséhez a MARIAGE KFT. (4200 Hajdúszoboszló, Eötvös u. 30.) 
részére bruttó 23.500.000,-Ft eladási áron. Vevő a vételárból 10.000.000,-
Ft-ot 2006. július 31. napig, a fennmaradó 13.500.000,-Ft összeget 2006. 
december 31. napig köteles megfizetni az önkormányzat részére. Az 
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önkormányzat a teljes vételár kifizetését követően adja hozzájárulását 
vevő tulajdonjog bejegyzéséhez. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő:  2006. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
 
 
(A  Szociális Szolgáltató Központ gépkocsi vásárlása) 
 
137/2006. (VII.05.) Képviselőtestületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   
támogatja, hogy a Szociális Szolgáltató Központ  alapfeladatainak 
zavartalan ellátására  a Renult Kangoo Voyage 1,2  16 V 75 LE típusú 
gépjárművet 3.050.000 Ft erejéig  megvásárolja.  
 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: intézményvezető 

         jegyző 
 
 
(A  Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ kérelme) 
 
 
138/2006. (VII.05.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
nem járul hozzá  a Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 14. szám alatti 6211 
hrsz-ú ingatlan térítésmentesen történő állami tulajdonba,  és a Hajdú-
Bihar Megyei Munkaügyi Központ kezelésébe adásához.  
 
Határidő: 2006. július 15. 
Felelős: jegyző 
 
 
(A  Nyugati sor 60. szám alatti ingatlan értékesítése) 
 
139/2006. (VII.06.) Képviselőtestületi határozat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Nyugati sor 60. szám alatti 7640/22 hrsz-ú ingatlant 
árverésen történő értékesítésre jelöli ki 3.150.000,-Ft + ÁFA kikiáltási áron. 
Az ingatlan értékesítésére az azon található hulladékok elszállítását és a 
terület feltöltését követően kerülhet sor. 
 
Határidő:  2006. augusztus 31. 
Felelős:    jegyző 



 10

(Hitel felvétele ingyenes tankönyvre) 
 
140/2006. (VII.06.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
2.000.000 Ft hitel felvételét ingyenes tankönyv különbözetének a 
kifizetésére.  
 
Határidő: 2006. július 15. 
Felelős:  jegyző 
 
 
(Elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés) 
 
141/2006. (VII.06.) Képviselőtestületi határozat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 487/2 
hrsz-ú ingatlant illetően nem kíván élni  a Vht-ban biztosított elővásárlási 
jogával.  
 
Határidő:  2006. július 15.  
Felelős: polgármester 

 
 

(Intézmények fűtéskorszerűsítési lehetősége) 
 
142/2006. (VII.06.) Képviselőtestületi határozat. 

 
 

A.) Hajdúszoboszló város Önkormányzata képviselő-testülete támogatja a 
tulajdonában lévő intézményhálózatot érintő energetikai felújítás                 
- fűtéskorszerűsítés – munkálatainak megkezdését az Attila utcai 
óvodánál, a Bölcsődénél, a Közgazdasági Szakközépiskolánál és a 
Sportháznál. 

      A korszerűsítési munkálatokhoz szükséges pénzügyi forrás a 2006 évi     
      költségvetésben nem biztosított, így felkéri a Városfejlesztési, Műszaki  
      Bizottságot a 2007 évi költségvetéskor szükséges forrás biztosítása  
      érdekében tegyen javaslatot az intézmény felújítási keret   
      felhasználására. 
      Az üzemeltetési tapasztalatok ismeretében dönt a további teendőkről. 
 
      Határidő: 2007. május 31. 
      Felelős: jegyző 
 
B.) Hajdúszoboszló város Önkormányzata képviselő-testülete támogatja a 

város tulajdonában lévő, az alább felsorolt intézményeket érintő 
energetikai  felújítás –fűtéskorszerűsítés- munkálatainak megkezdését 
a KIPCALOR Kft beruházásában az előterjesztés mellékletét képező 
ajánlata alapján. 

      1.) Mesevár óvoda     ( Kovács Gyula u. 24.) 
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      2.) 6.sz. óvoda           (Arany János u. 8.) 
      3.) Manókert óvoda   (Ady Endre u. 54.) 
      4.) Bárdos Lajos  Általános  Iskola ( Arany János u.2.) 
      5.) Pávay Vajna Ferenc Ált. Iskola  ( Hőforrás u. 143. , Rákóczi u. 60.)    
      6.) Hőgyes Endre Gimnázium ( Rákóczi u. 44.) 
      7.) Szép Ernő Kollégium ( Gönczy Pál u. 15.) 
     8.) Polgármesteri Hivatal „B” épület ( Hősök tere .) 
 
     A képviselő-testület felhatalmazza az érintett intézmények vezetőit a  
     szerződések megkötésére. 
     Tájékoztatást kér a soron következő testületi ülésre az egyeztetések     
     eredményéről, valamint a szerződésekről. 
 
 
    Határidő: azonnal, illetve 2006. augusztus 31. 
    Felelős: érintett intézményvezetők 
                  jegyző 

 
 
(Az  elektronikus ügyintézést szabályozó önkormányzati rendelet 
módosítása) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
26/2006. (VII.06.) számú  rendelete  az elektronikus ügyintézés  
bevezetéséről szóló  30/2005.(X.27.) Ör. rendelet módosításáról 
 
                       

1. § 
 
Az elektronikus ügyintézés  bevezetéséről szóló 30/2005.(X.27.) Ör. 
Rendelet ( továbbiakban: R.)  6 § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 
„ 6. §. 
(1) Az elektronikus közigazgatási ügyintézés igénybevételének 

lehetőségét a hatóság saját információs felületén, a portálon biztosítja.  
 
(2) A portálon az elektronikusan is intézhető ügyekben az ügyfelek részére 

biztosított az elektronikus ügyindítás lehetősége. 
 
(3) Az elektronikusan is indítható ügyek listája e rendelet 2. számú 

mellékletét képezi, 
 
(4) Az elektronikus ügyindítás igénybe vételéhez szükséges regisztráció 

folyamata: 
 
a.) Ügyfél személyes megjelenése során előterjesztett szóbeli 

kérelmére regisztrációs       űrlap kitöltése, ügyfél  részéről történő 
aláírása; 

b.) Az ügyfél  azonosítót és jelszót kap a rendszertől. 
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(5) A (4) bekezdésben meghatározott  regisztrálás végrehajtására 

kizárólag a jegyző által erre kijelölt ügyintéző jogosult. 
 
(6) Az ügyfél által a regisztráció során a hatósággal közöltek 

helyességéért és pontosságáért az ügyfél tartozik felelősséggel, 
továbbá a rendszertől kapott azonosító és jelszó esetében szintén az 
ügyfélnek kell gondoskodnia az adatok védelméről. 

 
(7) Az elektronikus ügyindítást az ügyfél kezdeményezi a portálon 

keresztül. Az ügyindítás folyamata : 
 

a.) A regisztrált ügyfél  saját azonosítója útján történő belépése a 
rendszerbe. 

b.) Az adott ügy kiválasztása az indítható ügyek listájából. 
c.) A formanyomtatvány kitöltése. 
d.) A formanyomtatvány továbbítása a hatósághoz. 

 
(8) Az elektronikusan is intézhető ügyek listája e rendelet 3. számú 

mellékletét képezi,  később kerül megalkotásra 
 
(9) A helyi elektronikus ügyintézés belső ügyintézői rendszeren keresztül 

történik. 
 
(10) A papíralapú, illetve elektronikus ügyintézés során egyszerűsített 

határozat hozható, ha a hatóság a kérelemnek helyt ad, és az ügyben 
nincs ellenérdekű ügyfél. ” 

 
 

2. § 
 
A R. 7 § (3) bekezdése helyébe  a következő rendelkezése lép: 
„(3) A rendelet 6. §- a 2007. január 1.-jén lép hatályba.” 
 
 

3.§ 
 
A R. 1 számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 
„ 1 .számú melléklet 
 
 
 
 PORTÁLON KÖZZÉTETT TÁJÉKOZTATÓK LISTÁJA 

Hatósági bizonyítvány kiadása 
Működési engedély kiadása 
Földvásárlás- és bérlet kifüggesztése 
Közterület- használat engedélyezése 
Fizetővendéglátás engedélyezése 
Póthagyatéki eljárás 
Igazolás helyi adótartozás hiányáról 
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Lakásfenntartási támogatás 
Ápolási díj 
Bérbeadó termőföld bérbeadásáról származó jövedelem 
bevallása 
Bejelentkezés idegenforgalmi  adó alá 
Bejelentkezés helyi iparűzési adóhoz 
Jegyzői igazolás lakásvásárlási hitelhez 
Zajkibocsátási határérték megállapítása 
Mozgáskorlátozottak szgk átalakítási, szerzési támogatása 
Közút nem közlekedési célú igénybevétele 
Elvi építési engedély megadása 
Telepengedély kiadása 
Birtokvédelmi eljárás lefolytatása 
Építési engedély kiadása  
Első lakáshoz jutók támogatása 
 

 
 
 
 
PORTÁLON KÖZZÉTETT FORMANYOMTATVÁNYOK LISTÁJA 
A kifizető magánszemély és vállalkozás termőföld bérbeadásából 
származó jövedelem bevallása 
Adatkezelésről szóló tájékoztatás 
Adó és értékbizonyítvány 
Alanyi közgyógy ellátás 
Apaság megállapítása 
Apaság vélelmének megdöntése 
Ápolási díj felülvizsgálata kérelem 
Ápolási díj kérelem 
Bejelentés ebtartás megszüntetéséről 

 Bejelentés ebtartásról 
 Bejelentés építési munka megkezdéséről 
 Bejelentés helyi iparűzési adó összegéről 
 Bejelentés jármű tulajdonosában bekövetkezett változás   
 nyilvántartásba vételéhez 
 Bejelentés jármű üzembentartójában bekövetkezett változás   
 nyilvántartásba vételéhez 
Bejelentés kommunális adó összegéről 
Bejelentés működési engedély jogosultságának változásáról 
Bejelentés zaj, környezeti ártalmakra vonatkozóan 
Bejelentkezés építmény adó alá 
Bejelentkezés helyi iparűzési adóhoz 
Bejelentkezés idegenforgalmi adóhoz 
Bejelentkezés kommunális adó vállalkozás 
Bejelentkezés talajterhelési díjhoz 
Bérbeadó magánszemély és vállalkozás termőföld bérbeadásából 
származó jövedelem bevallása 
Bevallás talajterhelési díj fizetési kötelezettségről 
Birtokvédelmi eljárás lefolytatása 
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Bontási engedély 
Családba fogadáshoz hozzájárulás 
Egyösszegű hadigondozott támogatás igénylés 
Együttélés igazolása özvegyi nyugdíjhoz 
Első lakáshoz jutók támogatása 
Elvi építési engedély megadása kérelem 
Építési engedély megadása kérelem 
Építményadó bevallás 
Fakivágási engedély 
Fennmaradási engedély 
Fizetéskönnyítés gazdasági társaság 
Fizetéskönnyítés magánszemély, egyéni vállalkozó 
Fizetővendéglátás engedélyezése 
Fizetővendéglátás nyilvántartás módosítás 
Földvásárlás- és bérlet kifüggesztése 
Gondnoki tisztség alóli felmentés 
Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése 
Gyermekétkezési intézményi térítési díj kedvezmény 
Gyermektartásdíj megelőlegezése 
Gyógyszerigazolás normatív közgyógyhoz 
Gyógyszertámogatás 
Gyomos ingatlan bejelentése 
Hadigondozásba vétel 
Hadirokkantság megállapítása céljából orvosi felülvizsgálat 
Halotti anyakönyvi kivonat kérése 
Használatbavételi engedély 
Hatósági bejegyzés 
Hatósági bizonyítvány 
Házassági anyakönyvi kivonat kérése 
Házassági névviselési forma módosítás 
Házasságkötés előtti  várakozási idő alóli felmentés 
Háziorvos igazolás és szakvélemény ápolási 
Háziorvos igazolás és szakvélemény felülvizsgálat 
Házszámozás 
Idegenforgalmi adóbevallás (négyzetméteres) 
Idegenforgalmi adóbevallás napos 
Időskorúak járadéka 
Időszakos kapcsolattartás 
Igazolás helyi adótartozás hiányáról kérelem 
Intézményi igazolás 
Intézményvezető igazolás 

 Jármű első forgalomba helyezése 
Jármű forgalomból kivonása 
Jármű ismételt forgalomba helyezése 
Jármű okmány cseréje, pótlása 
Játékterem működéséhez  hozzájárulás 
Jegyzői igazolás lakásvásárlási hitelhez 
Jegyzői igazolás szerencsejáték felügyelethez 
Kapcsolattartás volt élettársak között 
Kapcsolattartás volt házastársak között 
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Képzelt apa adatainak megállapítása 
Kiskorúak házasságkötéséhez szükséges előzetes engedély 
Kitöltési útmutató 
Kommunális adó bevallás 
Közlekedési támogatás 
Közmű nyilatkozatok elvi 
Közmű nyilatkozatok építési 
Köztemetés 
Közterület használat engedélyezése 
Közút nem közlekedési célú igénybevétele 
Lakásbérleti jogviszony megszüntetés 
Lakásfenntartási támogatás 
Lakbértámogatás 
Lakóhely igazolás 
Lakossági panaszbejelentés 
Lemondó nyilatkozat építési engedély vonatkozásában 
Méhészet bejelentés 
Méltányossági közgyógyellátás 
Mérséklési kérelem gazdasági társaság 
Mérséklési kérelem magánszemély, egyéni vállalkozó 
Mozgáskorlátozottak parkolási engedély igénylés 
Mozgáskorlátozottak szgk átalakítási támogatása 
Mozgáskorlátozottak szgk. szerzési támogatása 
Mozgóárusítás engedélyezése 
Működési engedély kiadása 
Működési engedély leadása 
Működési engedély módosítás 
Műszaki adatok változása 
Névmódosítás 
Normatív közgyógyellátás 
Nyilatkozat hagyatéki eljárásban nemleges 
Nyugdíjasok távhőszolgáltatási támogatása 
Orvosi igazolás méltányossági közgyógyhoz 
Orvosi igazolás normatív közgyógyhoz 
Otthonteremtési támogatás 
Önellenőrzés iparűzési adóhoz 
Pénzkivét engedélyezése 
Póthagyatéki eljárás 
Rendeletetés megváltoztatására irányuló engedély 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
Rendszám változása 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény felülvizsgálata 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylés 
Rendszeres szociális segély aktív korúaknak 
Rendszeres szociális segély rokkantaknak 
Statisztikai adatlap elvi 
Statisztikai adatlap építési 
Szabálysértési kifogás benyújtása 
Szakvélemény gondozásra szorultság felülvizsgálatáról 
Szakvélemény súlyosan fogyatékos állapot felülvizsgálatáról 
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Szálláshely nyilvántartásból törlés 
Születési anyakönyvi kivonat kérése 
Tájékoztatás a vér szerinti szülők adatairól 
Tanszersegély 
Telekalakítási engedély 
Telepengedély adataiban bekövetkezett változás bejelentés 
Telepengedély kiadása 
Telepítési engedély 
Temetési segély 
Termőföld bérbeadás önellenőrzés 
Tervezői nyilatkozat elvi 
Tervezői nyilatkozat építési 
Tolmács, szakfordító igazolvány 
Törvényes képviselői jognyilatkozat jóváhagyása 
Tulajdonos adatainak változása 
Túlfizetés visszaigénylés 
Tűzijáték engedélyezése 
Tűzvizsgálatról hatósági bizonyítvány 
Üzembentartó adatainak változása 
Üzlet nyitva tartásának megváltoztatása 
Üzletmegszüntetés 
Vagyon és jövedelemnyilatkozat rendszeres szociális segély 
rokkantaknak 
Változás bejelentés helyi iparűzési adóhoz 
Változás bejelentés idegenforgalmi adóhoz 
Veszélyes ebtartás 
Zajkibocsátási határérték megállapítása 

 
 

4. § 
 
A R. 2. számú melléklete helyébe az alábbi melléklet lép: 
„2. számú melléklet 
 

ELEKTRONIKUSAN INDÍTHATÓ ÜGYEK LISTÁJA 
Adatkezelésről szóló tájékoztatás 
Adó és értékbizonyítvány 
Bejelentés ebtartás megszüntetéséről 
Bejelentés ebtartásról 
Bejelentés építési munka megkezdéséről 
Bejelentés helyi iparűzési adó összegéről 
Bejelentés jármű tulajdonosában történő változás 
nyilvántartásba vételéhez 
Bejelentés jármű üzembentartójában történő változás 
nyilvántartásba vételéhez 
Bejelentés kommunális adó összegéről 
Bejelentés működési engedély jogosultjának változásáról 
Bejelentés zaj, környezeti ártalom esetén 
Bejelentkezés építmény adó alá 
Bejelentkezés helyi iparűzési adóhoz 
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Bejelentkezés idegenforgalmi adó alá 
Bejelentkezés kommunális adó vállalkozás 
Bejelentkezés talajterhelési díjhoz 
Bevallás idegenforgalmi adó alá négyzetméteres 
Bevallás talajterhelési díj fizetési kötelezettségről 
Birtokvédelmi eljárás 
Bontási engedély 
Egyösszegű hadigondozott támogatás igénylés 
Együttélést igazolása, özvegyi nyugdíjhoz  
Elvi építési engedély megadása 
Építési engedély kiadása 
Építményadó bevallás 
Fakivágási engedély 
Fennmaradási engedély 
Fizetéskönnyítés gazdasági társaság 
Fizetővendéglátás engedélyezése 
Fizetővendéglátás nyilvántartás módosítás 
földvásárlás- és bérlet kifüggesztése 
Gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése 
Gyermekétkeztetési intézményi térítési díj kedvezmény 
Gyomos ingatlan bejelentése 
Hadigondozásba vétel 
Hadirokkantság megállapítása céljából történő orvosi 
felülvizsgálat 
Halotti anyakönyv kérése 
Használatbavételi engedély 
Hatósági bejegyzés 
Hatósági bizonyítvány kiadása 
Házassági anyakönyv kérése 
Házszámozás 
Időskorúak járadéka 
Jármű első forgalomba helyezése 
Jármű forgalomból kivonása 
Jármű ismételt forgalomba helyezése 
Jármű okmány cseréje, pótlása 
Játékterem működéséhez előzetes hozzájárulás 
Jegyzői igazolás szerencsejáték felügyelethez 
Kifizető magánszemély és vállalkozás termőföld 
bérbeadásáról származó jövedelem bevallása 
Közlekedési támogatás 
Köztemetés 
Közterület- használat engedélyezése 
Közút nem közlekedési célú igénybevétele 
Lakásfenntartási támogatás 
Lakbér támogatás 
Lakóhely igazolás 
Lakossági panaszügyek 
Lemondó nyilatkozat építési engedély vonatkozásában  
Méhészet bejelentés 



 18

Méltányossági kérelem gazdasági társaság 
Méltányossági közgyógyellátási igazolvány igénylés 
Mozgáskorlátozottak szgk. átalakítási támogatása 
Mozgáskorlátozottak szgk.szerzési támogatása 
Mozgó árusítás engedélyezése 
Működési engedély kiadása 
Működési engedély leadása 
Műszaki adatok változása 
Normatív közgyógyellátási igazolvány igénylés 
Nyilatkozat hagyatéki eljárásról 
Nyugdíjasok távhőszolgáltatási támogatása 
Póthagyatéki eljárás 
Rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
Rendszám változás 
Rendszeres gyermekvédelmi  kedvezmény felülvizsgálata 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylés 
Rendszeres szociális segély aktív korúaknak 
Rendszeres szociális segély rokkantaknak 
Szabálysértési kifogás benyújtása 
Szálláshely nyilvántartásból törlés 
Születési anyakönyv kérése 
Telekalakítási engedély 
Telepengedély adataiban bekövetkezett változás 
bejelentés 
Telepengedély kiadása 
Telepítési engedélyezés 
Temetési segély 
Tolmács, szakfordító igazolvány 
Tulajdonos adatainak változása 
Túlfizetés visszaigénylés 
Tűzijáték engedélyezése 
Tűzvizsgálatról hatósági bizonyítvány 
Üzembetartó adatainak változása 
Üzlet nyitva tartásának megváltoztatása 
Üzletmegszüntetés 
Változás bejelentés helyi iparűzési adóhoz 
Változás bejelentés idegenforgalmi adóhoz 
Veszélyes ebtartás 
Zajkibocsátási határérték megállapítása 
 

 
5. § 

 
E rendelet 2006. július 1-én lép hatályba.  
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(Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati 
rendelet) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének   
27/2006. (VII.06.) számú rendelete az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának rendjéről 
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
kereskedelemről szóló 2005. évi CXLIV. törvény 6.§. (4) bekezdésében 
biztosított felhatalmazással - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 
2005. évi CXLIV. törvény 6. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján 
az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1.§ 
 

A zeneszolgáltatást nyújtó vagy egyéb hanghatással üzemelő üzletek 
kerthelyiségei, illetve bármelyik oldal felé nyitott helyiségei 
Hajdúszoboszló város illetékességi területén 6 órától 23 óráig tarthatnak 
nyitva.  
 

2.§ 
 
Az 1. § rendelkezései nem vonatkoznak a városi vagy városi érdekű 
rendezvények területén működő üzletekre a rendezvény ideje alatt. 
 
 
 
 

3.§ 
 
E rendelet 2006. július 15. napjával lép hatályba. A rendeletben 
megszabott feltételek alapján a már működő vendéglátó egységek nyitva 
tartását is felül kell vizsgálni.  
 
 
(A nem foglalkoztatott személyek számára együttműködésre köteles 
szerv kijelölése) 
 
143/2006. (VII.06.) Képviselőtestületi határozat.  
 
1. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi III. tv. 37/A. §. 

/3/ bekezdése alapján a nem foglalkoztatott személyek számára 
együttműködésre köteles szervként kijelöli a Szociális Szolgáltató 
Központ családsegítő szolgálatát, amely köteles a döntéshozó 
nevében az iroda által meghozott határozata alapján a nem 
foglalkoztatott személyekkel együttműködni, és számukra a szociális 
törvény 37/D. §-ban meghatározott, és a vonatkozó jogszabályok 
alapján meghatározott együttműködési feladatokat ellátni. 
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2. A feladat ellátásához a testület 2006. július 15-től 2 fő plusz 

családgondozói létszámot biztosít ez évben közhasznú vagy közcélú 
foglalkoztatással, 2006. december  01-től kötelezi az intézményvezetőt 
2 plusz családgondozói létszám betervezésére, és alkalmazására. 

 
Határidő:  2006. július 14. és 2006. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
 
(Szociális rendelet módosítása) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2006. 
(VII.06.)  számú rendelete  a 9/2006. (III.23.) Ör., a 2/2006. (I.19.) Ör., és 
a 41/2005. (XII.15.)  Ör-el módosított 32/2005. (XI.24.), a szociális és 
gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról (továbbiakban: R.) szóló 
rendelet módosítására 

 

1. §. 

 
A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
Az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a lakásfenntartási tá-
mogatás, az ápolási díj, az átmeneti segély, a temetési segély, a rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás ügyekkel kapcsolatos hatáskörök gyakorlását 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület ) az 
Egészségügyi és Szociális Bizottságra (továbbiakban: Bizottság ) ruházza át. 

 
2. §.  

 
 

A R. 6. §. /1/ bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
 
a) munkaviszonyban állók, a munkáltató által a kérelem benyújtását 
megelőző 3 hónap alapján megszerzett jövedelem havi átlagáról kiállított 
kereseti igazolás 

 
 

3. §. 
 
A R. 7. §. /2/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
Ha a döntéshozó hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása 
alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban 
foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját 
és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló 
dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek 
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meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a 
jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. 
 
 

4. §. 
 
A R. 13. §. /1/ bekezdés első mondatában a „normatív” szó helyett 
„jogszabály szerint kötelező” megfogalmazás kerül. 
A R. 13. §. /1/ bekezdésében a pénzbeli ellátások között a felsorolásban a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyett „kiegészítő gyermekvédelmi 
támogatás” kerül. 
Bekezdésen belül a természetben nyújtott szociális ellátások között a 
rendszeres gyermekvédelmi támogatás helyett „a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény” kerül. 
 
 
 

5. §. 
 
 
/1/  A R. 15. §. /2/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
    A nem foglalkoztatott személy esetén a rendszeres szociális segély 
megállapításának és folyósításának feltétele, hogy a kérelmező az 
önkormányzattal, a munkaügyi központ kirendeltségével, és a Szociális 
Szolgáltató Központ családsegítő szolgálatával együttműködjön. 
     Az együttműködés során köteles a kérelmező, a kijelölt szervek által 
meghatározott időben történő megjelenésre, a családsegítő szolgálat által 
számára, személyre szabottan kiválasztott, a jogszabály által meghatározott 
beilleszkedést segítő és/vagy a munkaügyi központ kirendeltsége által 
meghatározott programokban való részvételre, megfelelő munka 
elfogadására-, végzésére. 
 
 
 
/2/  A R. 15. §. /3/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
 
     Együttműködési tevékenység súlyos megszegésének minősül, ha a 
rendszeres szociális segélyben részesülő: 
 
  a./ a megfelelő munkát nem vállalja el, 
  b./ jelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget, 
  c./  az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a    
                              munkáltató 
   rendkívüli felmondással szüntette meg, 
  d./ az önkormányzat által kijelölt szerv együttműködési 
   megállapodásában foglaltakat nem teljesíti, 
  e./ a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények,  
                              körülmények  
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   15 napon belüli bejelentését elmulasztotta. 
 
 
 
    Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének b) pont esetében 
a döntéshozó szerv a szociális segélyt 2 hónapig 75%-os mértékben 
továbbfolyósítja. 
    Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének a), c), d), e)  
pont esetében a segélyt a döntéshozó szerv azonnali hatállyal megszünteti. 
 
 
 
/3/  A R. 15. §. /4/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
 
     A Szt. 37/E. §. /3-6/ bekezdésének értelmében keresőtevékenység esetén 
a döntéshozó a segélyt továbbfolyósíthatja, feltéve, hogy az ügyfél a 
keresőtevékenység fennállását minden hónap 15-ig igazolja.  
     Amennyiben az ügyfél az igazolást megadott határidőben nem csatolja, a 
szociális segély folyósítását a tárgyhó 01. napjától a döntéshozó szerv 
megszünteti. 
 

 
6. §. 

 
 
 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre és a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatásra vonatkozó általános rendelkezéseket és az 
eljárási szabályokat a Gyvt., valamint a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 
tartalmazza. 
 
 
/2/ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg a döntéshozó a 
Gyvt. 19-20/a. §-aiban meghatározott feltételek fennállása esetén.  
 
 
/3/ Kiegészítő gyermekvédelmi támogatást állapít meg a döntéshozó a Gyvt. 
20/B. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén. 
 
 
/4/ Mindkét támogatás megállapítására irányuló kérelmet és mellékleteit az 
Iroda által kiadott formanyomtatványon kell a mellékletekkel együtt 
benyújtani. 

 
 

7. §. 
 

A R. 18. §. /3/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
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A rendkívüli támogatást természetbeni ellátás formájában is megállapíthatja 
a döntéshozó, amely különösen indokolt: 
 a./ védelembe vett gyermek részére, 
 b./ ha a kérelem a gyermek tanszerellátására, illetve térítési díj  
               támogatására irányul, 
 
 
 c./ ha a kérelem  benyújtását megelőzően  nevelési-oktatási  
intézménynél 
              térítési díj, illetve egyéb, a  tanítással-neveléssel kapcsolatban 
felmerült 
              költségek tekintetében hátraléka keletkezett, 
d./ a gyermek családja által lakott lakás közüzemi díjának támogatása  
céljából, különösen díjhátralék fennállása esetén. 
Ebben az esetben a megállapított rendkívüli támogatás az ügyfél azonosító 
adatait megjelölve, közvetlenül a szolgáltatónak is utalható. 

 
 

8. §. 
 

 
/1/  A R. 20. §. /2/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
Egyszeri segély naptári évben legfeljebb három alkalommal adható, 
rendkívül indokolt esetben az esetszám meghatározásakor a beiskolázási 
támogatás beszámításától el lehet tekinteni. 
 
 
/2/  A R. 20. §. /5/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
A térítési díj átvállalásánál a fizetett napok száma bölcsőde és óvoda esetén 
az élelmezési napok számának 80%-a, az iskolák esetén 90%-a lehet. 

 
 

9. §. 
 
 

A R. 21. §. /3/ bekezdésének számozása /2/-re, tartalma pedig az alábbiak 
szerint változik: 

 
Az átmeneti segély megállapításánál a 19. §. /2/ bekezdésében szabályozott 
mértékektől a döntésre jogosult rendkívül indokolt esetben, méltányosságból 
legfeljebb plusz 20%-kal eltérhet. 
 
 

10. §. 
 
 

A R. 22. §. /4/ bekezdése az alábbiak szerint változik: 
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A segély minimális összege: 
 
a./ a nyugdíjminimum 180 %-a, ha az eltemettető családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 130 %-át  
nem éri el, 
 
b./ a nyugdíjminimum 130 %-a, ha az  eltemettető családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem  a  nyugdíjminimum  130%-160% között van, 
 
  c./ a  nyugdíjminimum  100 %-a, ha az eltemettető 
családjában 
   az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 161 % -  
190 % között van. 
 
 

11. §. 
 
 

A R. 23. §. /4/ bekezdése az alábbiak szerint változik, és kiegészül: 
 
Helyi lakásfenntartási támogatás, önálló, vagy normatív lakásfenntartási 
támogatást kiegészítő módon, az alábbi feltételek fennállása esetén 
állapítható meg. A kérelmező jelenlegi lakása a helyileg elfogadott 
lakásnagyságot 50%-kal nem haladja meg, a kérelmező és családja a Szt. 4. 
§-a szerinti vagyonnal nem rendelkezik, és: 
 a./ a háztartásban az egy főre számított havi jövedelem a 
nyugdíjminimum  
    210 %-át nem  haladja meg, feltéve, 
- hogy a lakásfenntartás havi költsége a  háztartás havi összjövedel-  
   mének 25 %-át meghaladja, 
 
 b./ egyszemélyes háztartás esetén akkor, ha a havi jövedelme a 
nyugdíj-  
              minimum 250 %-át  nem  haladja  meg,  feltéve, 
          - hogy a lakásfenntartás havi költsége  a  háztartás havi 
összjövedel-  
                     mének  25 %-át meghaladja, 
 

 
12. §. 

 
A R. 25. §. /1/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
/1/ A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi 
állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak 
csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Az Szt. 50. §. /1/;/2/ 
bekezdésében meghatározott feltételek fennállása esetén a döntéshozó 
alanyi jogon vagy normatív módon állapítja meg a közgyógyellátásra való 
jogosultságot. 
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/2/ Méltányossági közgyógyellátásban indokolt részesíteni azt a kérelmezőt,  
 
- akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 150%-
ánál, egyedül élő esetén annak 200%-ánál alacsonyabb, 
- akinek havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke a  
      nyugdíjminimum 25%-át meghaladó összeg, 
- aki és családja az Szt 4. §-a szerinti vagyonnal nem rendelkezik.  
 
/3/ A méltányossági közgyógyellátás megállapításához, a 
jövedelemigazoláson kívül a kérelem mellé csatolni kell a háziorvos 
jogszabály szerint kiadott igazolását.  
 
 

13. §. 
 
 

A R. 38. §. /7/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép. 
 
 
/7/ A házi segítségnyújtás térítési díja az ellátásra ráfordított költségek 
alapján megállapított házi gondozási óradíj. Az óradíj nem haladhatja meg az 
előző évben a házi segítségnyújtásra fordított éves kiadásainak 1 órára jutó 
összegét. Az óradíj meghatározásánál csak a hivatásos és a díjazásban 
részesülő társadalmi gondozók óraszáma vehető figyelembe. 
 
 
 
 

14. §. 
 
A R. 2. számú melléklete helyébe, ezen rendelet melléklete lép. 
 
 

15. §. 
 
 
A R. 6. §. /1/ bekezdésének b) és f) pontjai, 16. §. /2/ bekezdésének két 
utolsó francia bekezdése, 21. §. /2/ bekezdése, és a 23. §. /4/ bekezdésének 
c) pontja hatályát veszti. 
 
 
 

16. §. 
 
 
E rendelet a kihirdetés napjától lép hatályba. 
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melléklet 

 

Szociális Szolgáltató Központ intézményi térítési díjai, illetve 
a személyi térítési díj megállapításának kedvezményei 

 
2006. évre 

 
 

Intézményi térítési díjak:  
 
- szociális étkeztetésen belül a Központ csak ebédet tud biztosítani 
       étkezési típus                  nyersanyagköltség                intézményi térítési díj 

 
ebéd                                           227,-Ft                               296,-Ft/ellátási nap 

 
- szállítási díj (ebéd házhoz szállítása)                                               84,-Ft/háztartás 
 
- házi segítségnyújtás gondozási díja:                                             470,-Ft/óra 
- támogató szolgáltatás1: 
      - támogató szolgálati óradíja:                                                        470,-Ft/óra 
      - kilométerdíj Hajdúszoboszló közigazgatási területén kívül:        40,-Ft/km 
                      Hajdúszoboszló közigazgatási területén belül ingyenes 
 
 
Személyi térítési díjak kedvezményeinek megállapítása: 
 
         - a Központ szolgáltatásait térítésmentesen igénybe veheti az a kérelmező, 
            akinek jövedelme a nyugdíjminimum  80 %-át nem haladja meg  
 
         - a  nyugdíjminimum  80 %-a  fölötti jövedelemmel rendelkező kérelmező, 
           kedvezményes térítési díját az alábbi képlet alapján kell kiszámolni: 
 

 
[ 

 
         térítésmentes jövedelem feletti rész                        
---------------------------------------------------   X  intézményi térítési díj 
100 %-os térítésköteles - térítésmentes jövedelem 
 

 
] 
 
 

 
 

X 

 
 

áfa 
 

 
         - az intézményi térítési díj + áfa 100 %-át köteles megfizetni az a Központ  
           szolgáltatásait igénylő, akinek jövedelme 
         - a nyugdíjminimum                          220 %-a 
         - egyedül élők esetén a nyugdíjminimum                         240 %-a fölött van 
 
A házi gondozási óradíj, támogató szolgálati óradíj és kilométerdíj tárgyi adómentes.  
A személyi térítési díj összege nem érheti el az igénybevevő rendszeres havi 
jövedelmének étkezés esetén a 25 %-át, házi segítségnyújtás és támogató 
szolgáltatás személyi segítés esetén a 20 %-át, együttes igénybevétel esetén pedig 
30 %-át. 
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1 A 9/2006. (III:23.) önkormányzati rendelet szerint az R új szolgáltatás térítési díjával 
egészül ki, hatályba lép  
2006. 02. 28-tól. 

 
 

(A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 4. osztályaiban történő 
átszervezés) 
 
 
144/2006. (VII.06.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 
Közoktatásról  szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ában meghatározott 
jogkörében eljárva a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola  4.  c. és 4. d. 
osztálya tekintetében, a 2006/2007-es tanévben egy napközis csoport 
működtetését engedélyezi.  
A határozatlan időre közalkalmazotti kinevezéssel dolgozó pedagógusok 
létszámát 4-ről 48 főre csökkenti. 

 
Határidő: 2006. július 15., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző 
  érintett intézmény vezetője  
 

 
 
(A  GO-KART 2001. Bt kérelmének elutasítása) 
 
 
145/2006. (VII.06.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
engedélyezi, hogy a GO-KART 2001. Bt két évre a fajátszótér melletti un. 
„vakparkoló”-ban go-kart pályát alakítson ki.  
 
Határidő: 2006. július 15. 
Felelős: jegyző   
  Vg.Zrt. vezérigazgatója  
 

 
 
(Nagy Imre  tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok  felmentése) 
 
146/2006. (VII.06.) Képviselőtestületi  határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Nagy Imre 
tűzoltó alezredest, a Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság parancsnokát 2006. augusztus 31. napjával a tűzoltó 
parancsnoki beosztásából  - kérelmére - felmenti.  
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A képviselőtestület  megköszöni Nagy Imre tűzoltó alezredes eddig 
végzett kiemelkedő színvonalú munkáját és az Önkéntes Tűzoltóság 
tűzvédelmi feladatainak ellátásában  továbbra is számit szakértelmére.  
A felmentéssel egyidejűleg a képviselőtestület a  Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoki feladatainak ellátására pályázatot 
ír ki. A pályázat eredményes elbírálásáig Végh Sándort bízza meg a 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokaként.  
 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
 
 
(Az  Egyesített Egészségügyi Intézmények pénzügyi ellenőrzése) 
 
147/2006. (VII.06.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  utasítja az 
Egyesített Egészségügyi Intézmények felmentési idejét töltő igazgatóját, 
hogy az ellenőrzési jelentés javaslatinak alapján,  a törvényes határidőn 
belül, készítsen intézkedési tervet és a hivatali ideje alatt megtehető 
intézkedéseket tegye meg.  
Az Egyesített Egészségügyi Intézményeknél, a többi ö9nkormányzati 
intézményhez hasonlóan, kétévente történjen meg az általános átfogó 
pénzügyi ellenőrzés.  
Az intézmény éves költségvetésének ellenőrzése a többi intézményhez  
hasonlóan történjen meg.  
Az intézmény belső ellenőrzésével kapcsolatban kialakult 
összeférhetetlenséget azonnali hatállyal meg kell  szüntetni.  
 
Határidő: 2006. augusztus 06. és folyamatos  
Felelős: jegyző  
 
 
(Szabó Gáborné kérelmének elutasítása) 
 
148/2006. (VII.06.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
támogatja Szabó Gáborné Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 124. szám alatti 
lakos ajándéktárgy és játék árusítására vonatkozó kérelmét a strandfürdő 
előtti kavicsos közterületen. 
 
Határidő: 2006. július 15. 
Felelős: jegyző  
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(A mentőállomás támogatása)  
 
149/2006. (VII.06.) Képviselőtestületi határozat.  
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a polgármester a mentőállomás fejlesztését 100.000.-Ft-tal 
támogatja a polgármesteri keretből. 
                                  Felelős: ---- 
                                  Határidő: ----- 
 
 

K.m.f. 
 

Dr.Sóvágó  László sk.                                  Dr.Vincze Ferenc   sk.  
     polgármester                 jegyző 
 
 
A  kivonat hiteléül:     
Hajdúszoboszló, 2006. július  
 
 
  
         leíró 
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