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K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006. november 16-án    
tartott nyilvános ülésének  jegyzőkönyvéből  
 
 
(Egyesített Egészségügyi Intézmények  intézményvezetői kinevezése) 
 
187/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat.  

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete az 

Egyesített Egészségügyi Intézmény fenntartója, egyben az 
intézményvezetői pályázat kiírója, a 13/2002. (III.28.) EüM rendelet (2) 
bekezdése alapján felmentést ad a kinevezés előtt  a pályázati 
feltételben  meghatározott öt éves  vezetői  gyakorlat és a menedzseri 
képesítés megléte alól, egyben kötelezi a  kinevezett 
intézményvezetőt, hogy a kinevezéstől számított öt éven belül 
szerezze meg az egészségügyi (szak) menedzseri képesítést, vagy 
egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon a 
képesítést.  

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2006. 

december 01-től az l990. évi LXV. tv. 103. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján azt Egyesített Egészségügyi Intézmények (4200 
Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3. sz.) intézményvezetőjének Dr.Varga 
Tamás (sz.: Hajdúszoboszló, 1958. 01.19.) Debrecen, Fűrész u. 18. 
szám alatti lakost nevezi ki 5 évre, 2011. november 30-ig heti 36 
órában,  és heti 4 órában nőgyógyász  szakorvosi feladatok ellátására   
kötelezi, osztott munkakörben.  
 

3. Dr.Varga Tamás a Kjt. 66. §  (2), (3), (6) bekezdése alapján „I” fizetési 
osztály, „9” fizetési fokozatának  megfelelően, garantált illemténye: 
203.500 Ft havonta.  
A magasabb vezető beosztású intézményvezető vezetői pótléka a 
233/2000. (XII.23.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint a 
pótlékalap 250 %-a, amely 2006.  december 01-től havonta 49.000 Ft.  
A képviselőtestület a kinevezett  intézményvezetőt 2007. január 01-től, 
a munkakörében ellátottakon felül, heti 6 óra nőgyógyászati szakorvosi   
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feladatok ellátásával is megbízza, melyet a megbízott elvállalt. 2007. 
január 01-től heti 6 óra szakorvosi feladat végzéséért közreműködői 
díjként 4.100 Ft óradíjat állapít meg részére. Ez a közreműködői díj 
szükség szerint, de legalább évente egyszer felülvizsgálandó.  

 
Határidő:  2006. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

 

 
(Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 
megválasztása)      
 
 
188/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
Hajdúszoboszlói Közüzemi  Kft.  Felügyelő Bizottságának tagjait  

 
- Dr.Papp Jenő (an: Fehér Jolán) 4200 Hajdúszoboszló, Kodály Z. u. 

19.sz. 
- Váradi Ferenc (an.: Szeifert Juliánna) 4200 Hajdúszoboszló, Bányász 

u. 17. sz.,  
- Kanizsay Béla (an: Gencsi Margit) 4200 Hajduszoboszló, Szabadság 

u. 34. szám  
 

alatti lakosokat a 2006. évi IV. tv. 31. § (1) bek.  b./  pontja alapján 
visszahívja 2006. november hó 16 napjával.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.   Felügyelő Bizottsága  tagjainak  

 
- Váradi Ferenc (an: Szeifert Juliánna) 4200 Hajdúszoboszló, Bányász 

u. 17.sz.  
- Kanizsay Béla (an: Gencsi Margit) 4200 Hajdúszoboszló, Szabadság 

u. 34. sz.,  
- Vágó Zsolt (an.: Rövid Erzsébet) 4200 Hajdúszoboszló, Duna zug 2. 

szám  
 

alatti lakosokat 2006. évi IV. tv. 24. § (1) bekezdése alapján megválasztja 
2006. november hó 16 napjával. A felügyelő bizottsági tagok jogviszonya 
2006. november hó 16 napján kezdődik, a jogviszony vége 2011. május 
hó 31 napja.  
 
A képviselőtestület  utasítja a társaság ügyvezetőjét, hogy az iratokat 
nyújtsa be a Hajdú-Bihar Megyei Bírósághoz, mint Cégbírósághoz a 
változások átjegyzése érdekében.  
 
Határidő: 2006. november 16.  
Felelős:  ügyvezető igazgató 
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 (A távhőszolgáltatásról és díjairól szóló rendelet mellékletének  
módosítása) 
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 
37/2006. (XI.16.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról és díjairól 
szóló 15/1999. (IX.30.) Ör. számú rendelet 1.sz. mellékletéről. 
 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete a távhőszolgáltatásról szóló 
2005.  évi XVIII. törvény 57. §., valamint az árak megállapításáról szóló 
többször módosított 1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében kapott 
felhatalmazás alapján a távhőszolgáltatásról és díjairól szóló 
15/1999.(IX.30.) Ör. számú rendelet 1. számú mellékletét az alábbiak 
szerint alkotja meg: 
 

1. § 
 

Megnevezés Egység Díj 

1./ Alapdíj   

a./ lakossági    

 -   fűtés Ft/lm3/év 265 

 -   használati melegvíz      Ft/lm3/év 40 

együtt: Ft/lm3/év 305 

   

2./ Hődíj (mért)   

a./ lakossági Ft/GJ 3.016 

   

3/ Melegvíz   (hődíj)       

a./ lakossági vízm3 566 

 
 
A táblázatban szereplő díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 

2. §. 
 
E rendelet 2006. december  1-jén  lép hatályba, ezzel egyidejűleg az 
1/2006. (I.19.)  Ör. rendelet hatályát veszti.  
 
 
 
(Távhő felhasználás esetén alkalmazható díjak) 
 
189/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 
azzal, hogy a tulajdonában lévő távhőszolgáltató kft. a nem lakossági célú 
távhő felhasználás esetén a következő díjakat, mint legmagasabb díjakat 
alkalmazza:  
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Megnevezés Egység Díj 

1./ Alapdíj   

a./ közületi fogyasztó      
 

Ft/MW/év 6.236.115 

b./ közületi fogyasztó        

     -   fűtés Ft/lm3/év 373 

     -   használati melegvíz  Ft/lm3/év 52 

c./ garázsfűtés Ft/lm3/év 373 

   

2./ Hődíj   (mért)   

a./ közületi Ft/GJ 3.235 

   

3/  Melegvíz    (hődíj)       

a./ közületi          
     fogyasztó 

vízm3 628 

 
 
A táblázatban szereplő díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 
Határidő: 2006. december 31.  
Felelős: ügyvezető igazgató 
 
 
(Tűzoltóparancsnok kinevezése)  
 
190/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1966. 
évi XLIII. törvény 268. § (1) bekezdésében  biztosított jogkörében eljárva 
2007. január 01. napjától  határozatlan időre a Hajdúszoboszlói Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság parancsnokának Végh Sándor 
tűzoltó őrnagyot kinevezi.  
 
Határidő: 2007. január 01.  
Felelős: polgármester  

 
 
(Ingyenes tankönyv különbözetének kifizetése) 
 
191/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
999.628 Ft hitel felvételét ingyenes tankönyv különbözetének  kifizetésére.  
Felkéri az  oktatási és pénzügyi, gazdasági bizottságot, hogy a 2007. évi 
költségvetési tervezési irányelvek kiküldése előtt foglaljanak állást az 
általános és középfokú iskolák ingyenesen adható tankönyvének áráról.  

 
Határidő:       2006. november 30. 
Felelős:  jegyző 
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 (A 2006. évi költségvetés III. félévi végrehajtásáról jelentés) 
 
192/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
Hajdúszoboszló város 2006. évi költségvetésének III. negyedéves 
végrehajtásáról  készült  beszámolót elfogadja.   
Felkér valamennyi költségvetési intézményvezetőt  az év hátralévő 
részében is  a költségtakarékos  gazdálkodásra.  
 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 
 
(Elővásárlási jogról történő  lemondás) 
 
193/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói 6110 hrsz-.ú ingatlan 1/8-ad tulajdoni hányada  esetében 
nem kíván élni a Vht-ban  biztosított elővásárlási jogával. 
 
Határidő: 2006. november 30. 
Felelős: jegyző  

 
 
(Cigány Kisebbségi Önkormányzat  részére helyiség biztosítása)  
 
194/2006.  (XI.16.)  Képviselőtestületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak iroda- és 
tanácskozóhelyiségként a Hajdúszoboszló, Gönczy P. u. 6-8.sz. alatti 
épület 21,63 m2-es és 53,69 m2-es üres helyiségét 2007. február 28-ig 
térítésmentesen biztosítja, továbbá kéri a szükség szerinti takarékos  
üzemeltetését.  A jegyző a szükséges berendezést raktáron levő 
eszközökből igyekezzék juttatni. A képviselő-testület kifejezi szándékát a 
helyiséghasználat meghosszabbítására, amelyre vonatkozóan a 2007. évi 
költségvetés keretében a jegyző tegyen előterjesztést. 
 
Határidő:  azonnal, illetve 2007. február 28. 
Felelős:    jegyző 
 
 
(Szociális alapon értékesített ingatlan visszavásárlása) 
 
195/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul 
hozzá a szociális alapon értékesített Hajdúszoboszló, Földesi utcán 
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található 7642/101 hrsz-ú ingatlanban Schramek Julianna ½-ed  tulajdoni 
hányada a tulajdonostárs Balla Csaba Attila részére   történő átadásához.  
A 7642/101 hrsz-ú ingatlant Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 
2005. május 31-én kelt adásvételi szerződésben foglaltaknak megfelelően 
visszavásárolja.  
A képviselőtestület felhatalmazza  a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására.  
 
Határidő: 2006. november 30.  
Felelős: jegyző  
 
 
 
(Szép Ernő u. 16. sz. alatti ingatlan  üzemeltetésre átadása)   
 
196/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
a Hajdúszoboszló, Szép E. u.  16. szám alatti létesítmény HUNGAROSPA 
Zrt részére üzemeltetés céljára  történő  átadásához, aki az őrzésről és 
állagmegóvásról  a létesítmény  más  célú  hasznosításáig 
térítésmentesen gondoskodik.  
A képviselőtestülete utasítja a jegyzőt és a HUNGAROSPA Zrt. 
vezérigazgatóját, hogy készítsenek javaslatot a létesítmény hosszú távú 
hasznosítására. 
 
Határidő:  2007. március 31. 
Felelős:  jegyző,  
   HUNGAROSPA Zrt. vezérigazgatója 
 
 

 
(Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok  tiszteletdíjáról, 
juttatásairól szóló rendelet módosítása)  
 
 
Hajdúszoboszló Város  Önkomrányzata Képviselő-testületének  
38/2006. (XI.16.) számú rendelete az önkormányzati képviselők, 
bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről 
szóló 7/1995. (IV.13.) Ör. módosításáról 
 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az önkormányzati képviselők, 
bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről szóló 
7/1995. (IV. 13.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
 
(1) A rendelet 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„2.§ (2) A tiszteletdíj mértéke havonként: 
a.) a a képviselői alapdíj a Ktv. 43.§ (1) bekezdése szerinti 

köztisztviselői illetményalap 220 %-a. 
b.) a bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíj 90%-ával növelt 

összeg. 
c.) a bizottság képviselő tagjának tiszteletdíja egy bizottsági 

tagság esetén az alapdíj 22,5 %-ával, két bizottsági tagság 
esetén az alapdíj 45%-ával növelt összeg. 

d.) a bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 
22,5%-ának     megfelelő összeg. 

 
(2) A rendelet 2.§-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„2.§ (3) A tiszteletdíj összege egy bizottsági elnöki és egy tagi tisztség  

  esetében is a (2) bekezdés b., pontjának  megfelelő mérték.”  
 
 

2.§. 
 
A rendelet 8.§-ának (1) bekezdéséből kimarad a „számfejtése havonként 
100 forintra kerekítve történik”, valamint a „házipénztárban”  szövegrész 
és a két mondat egy mondatként marad hatályban. 
 

3.§. 
 
A rendelet költségtérítést szabályozó 5.-6.-7.§-a hatályát veszti, a további 
§-ok számozása ennek megfelelően változik (5.-6.-7.§ a 8.-10-11. § 
helyett). 
 

4.§. 
 
E rendelet 2006. november 16-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. 
október 1-től kell alkalmazni. 
 
 
 
(Területek belterületbe vonása)  
 
197/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete  előzetes 
elvi hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, 0345/63-68 területek 
belterületbe vonásához. Az elkészített vázrajzokat és terület-
kimutatásokat ismételten a  képviselőtestület elé kell terjeszteni. A 
közművek kiépítéséről a kérelmező gondoskodjon.  
 
Határidő: 2007. március 31. 
Felelős: jegyző  
  főépítész  

 



 8 

(Településrendezési tervek és a HÉSZ módosításához érkezett  
javaslatok  elfogadása)  
 
198/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
településrendezési tervek és a  Helyi Építési szabályzat módosításához 
érkezett újabb javaslatokat, de azok tartalmáról csak a külön szakmai 
előterjesztés birtokában kíván dönteni.  
 
Határidő: 2006. december 31.  
Felelős: polgármester 
  főépítész 
  
 
(Postai előszállítási ládák kihelyezése) 
 
199/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy az alább felsorolt helyszíneken – közterületeken – a Magyar Posta 
Zrt. 17db postai előszállítási ládát helyezzen ki. 

 

Attila u. 51.    - 1 db  
Újvárosi u. 16.   - 1 db 
Kölcsey u. 7.    - 1 db                    
Luther u. 8.   - 2 db 
Zrínyi u. 2.   - 1 db 
Csanády tér 10.   - 1 db 
Hőforrás u. 105/c.   - 2 db           
Ady Endre u. 56.    - 1 db            
Szabó László zug 2.  - 1 db 
Csontos u. 46.   - 1 db 
Oláh Gábor u. 2.  - 2 db               
Major u. 1   - 1 db 
Bartók Béla u. 1.   - 2 db               

 

A ládák tényleges kihelyezést megelőzően, a Városfejlesztési és 
Kommunális irodával közösen, helyszíni egyeztetés keretében kell a 
pontos helyeket meghatározni, illetve véglegesíteni a kijelölt helyszíneken. 
A ládákat úgy kell elhelyezni, hogy sem a gyalogos, sem pedig a gépkocsi 
forgalmat nem akadályozhatja. 
Az elosztó ládák által elfoglalt  közterület használata díjmentes. 
A ládák karbantartása a Magyar Posta Zrt. feladata és kötelessége. A nem 
megfelelően karbantartott, vagy sérült, rongált ládák azonnali elszállításáról a 
Magyar Posta Zrt. köteles gondoskodni. 
 
Határidő:    2006. november 30. 
Felelős:   jegyző 
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(Önkormányzati közalapítványok  megszüntetése) 
 
200/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítóként 
kéri a bíróságtól a következő közalapítványai 2006. december 31-el 
történő megszüntetését, mivel a közfeladatok ellátásának biztosítása más 
módon, önkormányzati költségvetésből történő közvetlen finanszírozással 
és pályázati források felhasználásával hatékonyabban megvalósítható: 

 
- „Hajdúszoboszló Város Fejlesztésért” Közalapítvány 
- „Hajdúszoboszló  Város Kultúrájáért, Sportjáért” Közalapítvány 
- „Méltóságot mindenkinek” Közalapítvány 
 

A megszűnt közalapítványok vagyonát 2007. évi költségvetésében az 
alábbi előirányzatokon tervezi felhasználni: 
 

- A „Hajdúszoboszló Város Fejlesztéséért” közalapítványét a 
közterület fenntartása (közlekedési jelzőtáblák). 

- A „Hajdúszoboszló Város Kultúrájáért, Sportjáért” közalapítványét 
a kulturális és sport támogatási alapban. 

- A „Méltóságot mindenkinek” közalapítványét a szociálpolitikai 
kiadások körében. 

 
Megbízza a jegyzőt a bírósági eljárás lebonyolításával, a vagyon 
költségvetési előirányzatokban történő tervezésével és minderről a 
nyilvánosság megfelelő tájékoztatásával.  
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2006. december 31. 
Felelős:    jegyző 
 
 
 (Közbeszerzési  terv  kiegészítése) 
 
201/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2006. évi közbeszerzési tervét az alábbi 10. számú 
közbeszerzéssel egészíti ki:  

- közbeszerzés tárgya: Nyugati sor burkolat-felújítása 
- közbeszerzés mennyisége: 1030 m2 útalap javítása (bontás, 

útalap készítés, aszfaltozás) 
- közbeszerzés típusa: építési beruházás  
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos 

eljárás  
- közbeszerzési becsült értéke (nettó): 7.166.667,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem  

 
Határidő: - - 
Felelős:         - -  
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(4. sz. főút és keleti felhajtó csomópontjának megvilágítása) 
 
202/2006. (XI.16.) Képviselőtestületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy  a 4 számú főközlekedési út keleti leágazásánál az útszakasz 
teljes értékű megvilágítását szolgáló közvilágítás kiépítését kezdte meg a 
Magyar Közút Kht. Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatósága. 

A Képviselő-testület a hálózat üzemeltetésre történő átvételének 
feltételeiről a Magyar Közút Kht. és az Önkormányzat közötti úthálózati 
elemek cseréje tulajdonjogi szerződése keretében, a későbbiekben dönt.  

A hálózat átvételével egyidejűleg dönt az üzemeltetésről valamint annak 
költségeit érvényesíti a Mezei-Vill Kft.-vel megkötött közvilágítás 
feladatátvállalási szerződés módosításában.   

Felkéri a jegyzőt, a beruházót tájékoztassa arról, hogy az önkormányzat 
számára átadandó hálózati szakaszon a városunkban jelenleg meglévő 
típusú lámpakarokat és lámpatesteket szereljék fel. (THORN-CIVIC, 
METZ).  

 

Határidő:  folyamatos, illetve az útcserék tulajdonjogi 
    szerződésének megkötése 
 Felelős:   jegyző 
 
 
 

K.m.f. 
 

Dr.Sóvágó  László sk.                                  Dr.Vincze Ferenc   sk.  
     polgármester                 jegyző 
 
 
 
 
A  kivonat hiteléül:     
Hajdúszoboszló, 2006. november 23.  
 
   Virág Sándorné  
          leíró 
 
 

 

 
AZONOSÍTÓ: KB-34                                                                                          ÉRVÉNYES: 2002.09.30 napjától  
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