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K I V O N A T 
 

 

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006. december 14 -én 
tartott nyilvános ülésének  jegyzőkönyvéből  

 

 
(Rendeletmódosításra a helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok 

2007. évi díjairól) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
39/2006. (XII.14.)  számú rendelete a helyi menetrendszerinti 
autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi 

autóbusz különjáratok díjaira és az ehhez kapcsolódó pót- és 
mellékdíjak, illetve kezelési költségek díjszabásáról szóló többször 

módosított 2/1992.(I.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról.  
 

 

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete az 1990. LXXXVII. törvény 
alapján a helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok és az iskolák és 

tanintézetek által rendelt autóbusz különjáratok díjaira és az ehhez 
kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek díjszabására 
az alábbi rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya  

 
1.§. 

 

A helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok díjáról és az ehhez 
kapcsolódó pót- és mellékdíjak, kezelési költségek díjszabásairól a 

2/1992. (I.30.) Ör. rendelet (továbbiakban: R.) 2 § (1) bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  
 

/1/ Közigazgatási határon belül vonalszakasz  
     jegy ára:                                                                   129,25- Ft + ÁFA 
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2.§. 

 
A R. 4 § (1) bekezdés a./ b./ pontjai helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

  
/1/ Az arcképes havi bérletjegy ára: 

a., egyvonalas bérletjegy:                 1916,42-Ft + ÁFA 

b., összvonalas bérletjegy ára:       2870,82-Ft + ÁFA 
  

 
Záró rendelkezés 

 

3.§. 

 

/1/ E rendelet 2007. január 01.-én lép hatályba.  
 
 

 
(Közszolgáltatási szerződés kiegészítésére a helyi 

menetrendszerinti személyszállítással kapcsolatosan )  

 
204/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat.  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő -testülete támogatja 

a Hajdú-Volán Zrt. közszolgáltatási szerződés módosításra tett javaslatát 
az alábbiak szerint: 

 
1. A Szerződés 3.1. pontjának számozása 3.1.1. pontra módosul  

2. A Szerződés a 3.1.2. ponttal egészül ki: 

3.1.2 Az Ellátásáért felelős – az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 11.§ (2) bekezdésében 
foglaltak megfelelő alkalmazásával - kötelezettséget vállal arra, hogy 

amennyiben a Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladattal 
kapcsolatos, a jelen szerződésben említett bevételek egy hasznos 

kilométerre vetített összege nem éri el Szolgáltató menetrend szerinti 
személyszállításból a tárgyévet megelőző évben realizált egy hasznos 
kilométerre vetített bevétel (a továbbiakban: normatív bevétel) összegét, 

úgy a tárgyévben havonta ténylegesen realizált bevétel és a normatív 
bevétel különbözetének meghatározott hányadát – figyelemmel az 

általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény vonatkozó 
előírásaira - a Szolgáltató részére, annak gazdasági hátrányának 
ellentételezésére nyújtott üzemviteli támogatással egészíti ki. 

 

A normatív bevétel és a tárgyhónapban ténylegesen realizált bevétel 

különbségének veszteségtérítés alapjául szolgáló hányadában a felek 
évente, a tárgyévre vonatkozó tarifa tárgyalás során egyeznek meg.  
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A veszteségtérítés összegét a Szolgáltató havonta, a tárgyhónapot követő 

hó 15. napjáig állapítja meg és arról számlát állít ki az Ellátásért felelős 
részére. Az Ellátásért felelős a számlát annak kézhezvételétől számított 

15 napon belül köteles kiegyenlíteni.  

 

A Szolgáltató a számla alátámasztására olyan kimutatást köteles 

készíteni, amely tartalmazza: 

 

 a tárgyhónapban teljesített hasznos kilométer teljesítmény 
mennyiségét, 

 a tárgyhónapban értékesített menetjegyek és bérletek számát 
értékszelvény típusonként, 

 a tárgyhónapban realizált menetdíjbevétel és fogyasztói árkiegészítés 

bruttó és nettó összegét, az értékesített értékszelvények típusa szerinti 
bontásban, 

 az életkoruk alapján ingyenes utazásra jogosultak miatt kieső bevétel 
ellentételezésére nyújtott fogyasztói árkiegészítés bruttó és nettó 

összegét, 

 az államháztartás alrendszereiből származó valamennyi, a jelen 
szerződésben meghatározott feladat teljesítésével összefüggésben 

kapott üzemviteli támogatás időarányos összegét, különös tekintettel a 
normatív támogatásra és a hozzá kapcsolódó önkormányzati 

támogatásra. 

 

A normatív támogatást és az ahhoz kapcsolódó önkormányzati támogatást 

(a továbbiakban: normatív támogatás) a szolgáltatás hónapjaira kell 
időarányosan felosztani. A normatív támogatást a Szolgáltatóhoz történő 

megérkezéséig a havi elszámolások során az előző évben tényleges 
összegben, amennyiben a tárgyévben várható összeg az előző évben 
ténylegesen folyósított összegtől lényegesen, több mint 25%-kal eltér, a 

tárgyévre várható összegben kell figyelembe venni. Amennyiben a 
normatív támogatás tényleges összege és a havi elszámolások során 

figyelembe vett összeg között eltérés mutatkozik, a különbözettel az év 
még hátralévő hónapjaiban számításba vett összeget kell módosítani.  

 

Amennyiben valamely hónapban a tényleges fajlagos bevétel összege 
meghaladja a normatív bevételt, a különbözetet a következő 

hónap/hónapok elszámolásánál csökkentő tényezőként ke ll figyelembe 
venni. 

 

A szerződésmódosítással vállalt kötelezettség biztosítására a Képviselő-
testület üzemviteli támogatásként  legfeljebb 4,2 Mft-ot biztosít a 

szolgáltató részére 2007. évi városi költségvetésében.   
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A 2007 évi városi költségvetés elfogadását követően felhatalmazza a 

polgármestert a közszolgáltatási szerződés-módosítás aláírására. 
 

Határidő: 2007. február 28. 
Felelős: polgármester 
               jegyző 

 

 

 (Víz- és csatornaszolgáltatás 2007. évi díjának megállapítása)  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 

40/2006. (XII.14.) számú  rendelete a településen fizetendő víz -, és 
csatornaszolgáltatási, valamint a szippantott szennyviz elhelyezési 

és tisztítási díjairól szóló 2/1995. (I.12.) Ör. sz. rendelet 
(továbbiakban: R.) módosításáról. 
 

 

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló  

1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörébe eljárva és 
az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. 
Törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.  

 
1. § 

 

A R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

2. § 

 
    (1)  A vízmű által biztosított ivóvíz ára:   
 

                       lakossági fogyasztóknak: 138,33   Ft/m3 + ÁFA  

 
                       közületi fogyasztóknak:            156,66   Ft/m3 + ÁFA  

 
               a csatornaszolgáltatás ára:      

 

                       lakossági fogyasztóknak:  105,83  Ft/m3 + ÁFA  
 

                       közületi fogyasztóknak:             127,50  Ft/m3 + ÁFA 
 
   

  (2) A fogyasztási helyen felszerelt vízmérő után fizetendő  díj:  
 

                            Ø 13 mm                        100,- Ft/hó + ÁFA 
                            Ø  20-25 mm                        200,- Ft/hó + ÁFA 
                            Ø  30-50 mm                        250,- Ft/hó + ÁFA 

                            Ø  50 mm felett             500,- Ft/hó + ÁFA 
                            lakásvízmérők             100,- Ft/hó + ÁFA   
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3. §. 
 

 A hajdúszoboszlói szennyvíztelepre beszállított folyékony hulladék 
elhelyezésének és tisztításának díja  
 

- Hajdúszoboszló csatornával ellátatlan területéről történő  
      folyékony kommunális hulladék  beszállítás esetén     83,33 Ft/m3/ÁFA              
 

- Hajdúszoboszló csatornával ellátott területéről történő  
      folyékony kommunális hulladék beszállít esetén:       126,66 Ft/m3/ÁFA 

 
- Minden egyéb esetben                                                250,- Ft/m3+ÁFA 

 
 

4. § 

 
E rendelet vonatkozásában közületi fogyasztónak minősül a Ptk. 685 § c./ 

pontja szerinti gazdálkodó szervezet.  
 
 

5. § 

 

E rendelet 2007. január  1. napjával lép  hatályba. A rendelet hatályba 
lépésével egyidejűleg a 34/2006. (XII.15.) Ör. számú rendelet hatályát 
veszti. 

 
 

 
(A távhő- és melegvíz-szolgáltatás 2007. évi díjainak megállapítása)  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
41/2006. (XII.14.) számú rendelete a  távhőszolgáltatásról és díjairól 

szóló 15/1999. (IX.30.) Ör. számú rendelet  1. sz. mellékletéről  

 

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete a távhőszolgáltatásról szóló 

1998. évi XVIII. törvény 53.§.(8) bekezdés e./ pontjában, 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    
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 -   fűtés Ft/lm3/év 280 

 -   használati melegvíz      Ft/lm3/év 42 

együtt: Ft/lm3/év 322 

   
2./ Hődíj (mért)   

- fűtési Ft/GJ 2.840 

- vízfelmelegítési  Ft/GJ 2.840 

 

A  táblázatban szereplő díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

 

2. § 

 

E rendelet 2007. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
37/2006.(XI.16.)  Ör. számú rendelet hatályát veszti.  

 

(A  hulladékkezelés 2007. évi díjának megállapítása)  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
42/2006. (XII.14.) számú rendelete a város hulladékgazdálkodásáról 
szóló 21/1995. (XII.21 Ör. számú rendelete mellékletének 

módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
21/1995. (XII.21.) számú önkormányzati rendeletének 2. sz. mellékletét 
az alábbiak szerint módosítja:  
 

A hulladékkezelés, mint közszolgáltatás díjait 2007. évre a következők 
szerint állapítja meg:  

 
Kukás és lakossági hulladékgyűjtés-, szállítás 

  
1. kukás hulladékszállítás díjai egységes 120 literes edényzetre  
      (kukára) vonatkozóan: 

  
 - lakossági nettó ürítés díj                                 165,77 Ft/ürítés 

        éves bruttó díj: 
                             (65 ürítés x 165 ,77 Ft/ürítés x 1,20 ÁFA) 

                              = 12.930 Ft/év 
 

 - közületi nettó ürítési díj                                    224,60 Ft/ürítés 

                éves bruttó díj: 
                = 28.030.- Ft/év 

 

 - zsákos hulladékszállítás (önállóan csak az 

       üdülőterületen) egy darab feliratos hulladék- 
       gyűjtő zsák gyűjtést-szállítást is tartalmazó  
       nettó díja                                                               166,96 Ft/darab 
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               (bruttó díja: 200.- Ft/darab) 

 
Konténeres hulladékszállítás 

  
-         lakossági díjak:  

  

      Konténer űrtartalma              Nettó ürítési díj Ft 
      1100 literes                                       1.875,00 

      4300 literes                                       5.604,17 
  
  

-         közületi 

  

      1100 literes                                       2.436,13 
      4300 literes                                       7.248,90 
 

  
2.   Lerakási díjak       

  
        Komplex hulladékgazdálkodási telepen 
  

        a.) - lakossági kommunális hulladék nettó díja        115,00 Ft/100 liter 
  

              - közületi kommunális hulladék nettó díja           273,50 Ft/100 liter 
  

a.) - lakossági zöld (bio) hulladék nettódíja 1 m3-ig     ingyenes 

 
               - közületi zöld (bio) hulladék, ill. lakossági 1,0 m³ 

                felett    nettó díja                                                        2,735 Ft/m3     
  
3. Inert hulladék lerakási díjai:  

  
a.) - lakossági 1,0 m³-ig                                                   ingyenes 

  
b.) - lakossági 1,0 m³ felett, illetve  közület 

                 válogatott egynemű hulladéka      m³-ként            1.382.- Ft/m³ 

  
b.) - válogatás nélküli                                                       2.760.- Ft/m³ 

 
  
Jelen rendelet  2007. január 01-én lép hatályba.  

  
 

 
(A  2007. évi temetői fenntartási díjak  megállapítása) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2006. 
(XII.14.) sz. rendelete a Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 

14/2000.(X.19.) Ör. sz. rendelet mellékletének módosításáról.  
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Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete a Köztemetőről és a temetkezés 

rendjéről szóló 14/2000.(X.19.) Ör. sz. rendelet mellékletét, és az azt 
megállapító 37/2005.(XII.15.)  Ör. Sz. rendeletét hatályon kívül helyezi, 

helyette a mellékletet az alábbi tartalommal hagyja jóvá:  

 
 

ssz. Temetési hely megnevezése 

2007. évi    
javasolt   
nettó díj 

I. 

Temetési helyek koporsós 

temetéshez, 25 év nyugvási 
idővel Ft 

1 I.-től XXI. tábláig és XXVI. Tábla   

1/a Út melletti sírhelyek  

       1 személyes 14 583 

          Rátemetés:  

  
          -koporsós (nyugvást 
hoszabbít) 10 250 

  
          -urnás (nyugvást nem 
hoszabbít) 2 942 

     

       2 személyes 29 167 

         Rátemetés:   

  
          -koporsós (nyugvást 
hoszabbít) 21 583 

  
          -urnás (nyugvást nem 
hoszabbít) 2 942 

     

1/b 
Útmelletti második és  harmadik 
sírhely   

       1 személyes 11 667 

          Rátemetés:   

  
          -koporsós (nyugvást 

hoszabbít) 8 167 

  
          -urnás (nyugvást nem 
hoszabbít) 2 942 

ssz. Temetési hely megnevezése  

2007. évi    

javasolt   
nettó díj 

      

       2 személyes 23 333 

         Rátemetés:   

  
          -urnás (nyugvást nem 
hoszabbít) 2 942 

      

1/c A tábla többi helyein   

       1 személyes 9 333 

          Rátemetés:   

            -koporsós (nyugvást 6 300 
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hoszabbít) 

  
          -urnás (nyugvást nem 

hoszabbít) 2 942 

      

       2 személyes 15 167 

         Rátemetés:   

  
          -koporsós (nyugvást 
hoszabbít) 10 500 

  
          -urnás (nyugvást nem 

hoszabbít) 2 942 

      

1/d Gyermek sírhely 10 éves korig,          
bármely táblában a teljes ár %-

ában 75 

      

1/e Kiemelt sírhely                                    
a ravatalozó soron és a XXII. 

táblában   csak egyszemélyes  216 667 

         Rátemetés:   

            -koporsós (nyugvást 
hoszabbít) 46 667 

            -urnás (nyugvást nem 

hoszabbít) 11 667 

2 XXIV. Parktemető tábla                        
Csak egyszemélyes, a díj a sírjel 
alapot és a teljes tábla 

gondozását is tartalmazza. 81 667 

         Rátemetés:   

  
          -urnás (nyugvást nem 
hoszabbít) 16 667 

3 XXV. Kopjafás tábla                             

A díj tartalmazza a tábla teljes 
területének gondozását is.   

          -egyszemélyes 58 333 

          -kétszemélyes 81 667 

         Rátemetés:   

  
          -urnás (nyugvást nem 

hoszabbít) 16 667 

II. 
Temetési helyek hamvasztás 
utáni temetéshez  25 év 

nyugvási idővel   

1 
III. IV. és XXII. táblában 
urnafalba 46 667 

2 Urnasírbolt a XXIII. táblában 58 333 

3 Urnasír a XXIII. táblában 23 333 

III. 

Sirbolthelyek                                       

a VIII.; IX.; X.; XXII. és XXVII. 
táblában        75 év nyugvási 

idővel   
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1 Út melletti   

1/a 
     Egyoldali koporsó 

elhelyezéssel 100 000 

1/b 
     Kétoldali koporsó 
elhelyezéssel 125 000 

  
  Meglévő sírboltba férőhelyen 

felüli    

1/c           Koporsós temetés esetén 33 333 

1/d           Urnás temetés esetén 2 942 

      

2 A tábla egyéb helyein   

2/a 
     Egyoldali koporsó 
elhelyezéssel 81 667 

2/b 
     Kétoldali koporsó 

elhelyezéssel 100 833 

  
  Meglévő sírboltba férőhelyen 
felüli    

2/c           Koporsós temetés esetén 29 167 

2/d           Urnás temetés esetén 2 942 

     

IV. 

Újraváltási díj                                      

A mindenkor érvényes 
temetési hely díja, plusz az 

egyszeri temetőfenntartási díj.   

   

ssz. Temetőhasználat  megnevezése 

2007. évi    

javasolt   
nettó díj 

V. Temetőhasználati díjak  Ft 

1 Ravatalozó használati díj 11 417 

2 Boncterem használati díja  9 250 

3 Halott hűtés-tárolás naponta  875 

4 
Temetőfenntartási díj 
temetésenként 8 083 

5 
Síremlék állításához igényelt 
terület használati díja Ft/m2/nap  667 

6 
Temetőfenntartási hozzájárulás 
a kivitelező részéről   

  
     -síremlék-sírbolt javítása, 

tisztítása 2 000 

 
     -síremlék építésénél 
Ft/síremlék 

 
3 542 

       -sírbolt építésénél Ft/sírbolt 7 083 

7 
Területbérleti díj táblán kívül,   

sírkövesenként max. 15 m2.   

       -15 napra 1 875 

       -30 napra 4 250 

8 Eseti behajtási engedélyek   
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       -személykocsi  292 

  
     -személykocsi utánfutóval 

illetve       kisteherautó 3,5 to-ig 833 

       -teherautó 1 667 

9 
Rendszeres behajtási 
engedélyek     3,5 to-ig   

  
     -virágárusok Ft/naptári 

negyedév 7 750 

       -sírkövesek Ft/hónap  10 833 
 

Jelen rendelet 2007. január 01.-én lép hatályba. 

 

 
(Az állati hulladékkezelés 2007. évi díjának megállapítása)  

 
206/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat.  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zsoldos 
dűlőben lévő állati hulladék kezelő telep üzemeltetésének költségeit 2007. 

évben a költségvetésében bruttó 13.200 eFt fedezettel biztosítja.  
 
Határidő: a 2007. évi költségvetés elfogadása  

Felelős: polgármester  
            Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója  

 

 
 
(Folyékony hulladékszállítás 2007. évi díjai)  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2006. 
(XII.14.) sz. rendelete  a város hulladékgazdálkodásáról szóló 19/2003. 
(X.20.) Ör. sz. rendeletének  módosítására. 

 

Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 16.§. (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§. 

Jelen rendelet melléklete az Ör. rendelet 2.sz. melléklete helyébe lép.  

 

2.§. 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉS 

 

Jelen rendelet  2007. január 01.napján lép hatályba.  
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2. sz. melléklet 

 
A szolgáltatói díj mértéke, megfizetésének rendje 

 

 
A díj mértéke 2007. évben  

 
a.) a közműves csatornahálózattal el nem látott                               

településrészen                                                           790-Ft/m3 ÁFA 
 

b.) a közműves csatornahálózattal ellátott          

     részeken               916,67-Ft/m3 +ÁFA  
 
 

A díjat a szolgáltatás igénybevételekor kell megfizetni. A szolgáltató 
nyugtát, külön kérésre számlát köteles adni.  

 
Az a.) esetben a szolgáltatást igénybevevők 681,67-Ft/m3 +ÁFA díjat 

fizetnek a közszolgáltató részére a települési folyékony hulladék 
elszállításáért. A város önkormányzata 108,34 -Ft/m3 +ÁFA önkormányzati 
támogatást nyújt, melyet a szolgáltató részére fizet ki.  

 
A b.) esetben  a szolgáltatást igénybevevők 916,67-Ft/m3 +ÁFA díjat 

kötelesek fizetni a települési folyékony hulladék elszállításáért és 
tisztításáért a közszolgáltatónak. A közszolgáltató ezen összegből 126,67-
Ft/m3 +ÁFA tisztítási díjat átutal a tisztítást végző Közüzemi Kft-nek a 

közöttük megkötendő külön megállapodás szerint.  
 

 

 

(A  közterület használat, közterület hasznosítás helyi szabályai) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 

45/2006. (XII.14.) számú rendelete a közterület-használat, közterület-
hasznosítás helyi szabályairól szóló 8/1999. (V.01.)rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésében 
foglalt felhatalmazás alapján, a közterület-használat, közterület-
hasznosítás helyi szabályairól szóló 8/1999. (V.01.) Ör. számú rendeletét 

(továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 

 
Az Ör. 1. § (1) bekezdés b./ pontja az alábbiakra változik:  

 
a belterületi ingatlanok közhasználatra átadott  részére (pl. épület árkádok 

alatti területe, udvar tömbbelsői és ezek megközelítésére szolgáló 
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gyalogosátjáró), amennyiben erre vonatkozóan  megállapodás jött létre az 

önkormányzat és az ingatlan tulajdonosa között. 
 

2. § 

 
Az Ör. 2. §-a  az alábbiakra változik: 

  
E rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes és jogi 

személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságra, aki 
(amely) a település közigazgatási területén az 1. § (1) bekezdésben 
meghatározott területet alapvető rendeltetésétől eltérő célra használ.  

 
3. § 

 
(1) Az Ör. 3. § (4) bekezdése az alábbira változik:  
 

a./ Propaganda, reklám illetve bármilyen egyéb hirdetmény csak az e célra 
rendszeresített hirdetőtáblán, avagy egyéb kijelölt helyen a meghatározott 

feltételek szerint helyezhető el. Az aktualitását vesztetteket a kihelyező 8 
napon belül köteles eltávolítani. 
b./ Választási hirdetmények az e célra rendszeresített hirdetőtáblán vagy 

egyéb kijelölt helyen a meghatározott feltételek szerint helyezhetők el.  
c./ Molinót csak választási célból vagy városi rendezvény propagálására 

lehet kihelyezni, amennyiben az ingó vagy ingatlan tulajdonosa annak 
kihelyezéséhez előzetesen írásban hozzájárult. 
 

(2) Az Ör. 3. § (6) bekezdése az alábbira változik:  
 

Közterületi parkolók rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő hasznosítása 
a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság feladatkörébe tartozik, mely az önkormányzattal kötött 

vagyonhasználati szerződésben foglaltak alapján történik.  
 

4. § 
 

(1) Az Ör. 7. § (1) bekezdése az alábbi ponttal egészül ki:  

d./ közterületbe benyúló épületrész – erkély, loggia vagy egyéb zárt 
épületrész - építéséhez (kivéve eresz) 

(2) Az Ör. 7. § (2) bekezdése az alábbira módosul:  
 
A tulajdonosi hozzájárulást az (1) bekezdés a./-c./ pontok esetében a 

Polgármester, a d./ pont esetében a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság 
adja ki. 

 
5. § 

 

(1) Az Ör. 8. § (1) bekezdése az alábbira módosul:  
 

Kérelem esetén bérleti szerződéssel biztosítható közterület hasznosítási 
jogosultság: 
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a./ üzleti célú közterületi hangos hirdetéshez, „szendvicsember” 

alkalmazásához, 
b./ az üzlettel kapcsolatos homlokzati védőtetőre, kirakatszekrényre, 

szabadtéri reklám-hordozóra, parkolók létesítésére, 
c./ vendéglátó ipari előkert (terasz) céljára, üzleti szállítás, rakodás 
megoldására, 

d./ az üzlet homlokzatával érintkező közterületen ideiglenes árusításra, 
árusító automata elhelyezésére, 

e./ kiállítás, vásár, kulturális és sport rendezvények vagy reklám célú 
tevékenység céljára, 
f./ korábban – engedéllyel, vagy anélkül – létesített, illetve újonnan 

létesítendő építmény alatti és környező terület használatához,  
g./ megállító tábla kihelyezéséhez, mely az ingatlan vagy annak érintett 

egysége (üzlet, iroda, stb.) homlokzatával érintkező közterületen 
helyezhető el úgy , hogy az a gyalogos forgalmat ne akadályozza, és 
annak felülete az 1 m2-t nem haladja meg; egy ingatlan vagy annak 

egységének tulajdonosa (jogos használója) közterületen maximum 2 db 
megállító táblát helyezhet el, 

h./ mutatványos, cirkuszi és vidámpark jellegű tevékenységre, mely 
tevékenység csak a Böszörményi út melletti sportrepülőtéren folytatható, 
az ott folyó fő tevékenység veszélyeztetése nélkül.  

  
(2) Az Ör. 8. § (2) bekezdése a mondat végén az alábbiakkal egészül ki:  

 
„mely kérelemről a Városfejlesztési- és Műszaki Bizottság dönt.” 
 

(3) Az Ör. 8. § (3) bekezdése az alábbira változik:  
 

a./ Építési munkákkal kapcsolatos terület-foglaláshoz, állvány, építőanyag, 
törmelék, ezek tárolására szolgáló konténer 24 órát meghaladó 
elhelyezéséhez a jegyző engedély kiadásával járul hozzá, azzal, hogy 

ezen jogosultság május 1. – szeptember 30. közötti időszakban a 
gyógyhely, illetve üdülőhely területén csak kivételesen indokolt esetben 

biztosítható, 
b./ Nem riport jellegű film-és televízió felvételhez az engedélyt a 
polgármester adja ki. 

 
6. § 

 
(1) Az Ör. 9. § (1) bekezdése az alábbira módosul:  
 

Közterület-hasznosítási jogosultság csak pályázat útján, nyilvános 
árverésen történő licitálással nyerhető el jelen rendelet 1. sz. 

függelékében felsorolt bármely árucikk közterületen történő árusításához 
vagy művészeti jellegű tevékenység végzéséhez, illetve az ehhez 
szükséges eszközök elhelyezéséhez. A pályázat útján nem hasznosított 

helyek egyéb módon történő hasznosításáról a Városfejlesztési és 
Műszaki Bizottság jogosult dönteni. 

 
  



 15 

7. § 

 
(1) Az  Ör. 11. § (3) bekezdése a 29. sorszámot követően a 30., 31. és 32. 

sorszámmal kiegészül. 
 
(2) Az Ör. 11. § (4) bekezdésében meghatározott „Hajdúszoboszlói 

Városgazdálkodási Részvénytársaság” szövegrész helyébe a 
„Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság” szövegrész lép. 
 
(3) Az Ör. 11.§-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 

 
/5/ A rendelet 7.§. (1) bekezdés d./ pontjában szerzett jogosultság esetén 

a díjat egyszeri használati díjként köteles megfizetni az építtető a 
létesítmény jogerős építési engedélyét megelőzően.   
 

 
8. § 

 

(1) Az Ör. 16. § (17) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés kerül: 
 

Városi rendezvény: városi érdekből megrendezett kulturális, művelődési, 
sport, idegenforgalmi jellegű, alapvetően non-profit, valamint az 

Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok által fenti  
célokból megvalósított rendezvények. 
 

(2) Az Ör. 16.§.-a az alábbi (18) bekezdéssel egészül ki: 
 

Gyógy- és üdülőövezet: a Debreceni útfél – Hóvirág u.- Szedres u. -  
Hőforrás u. – Attila u. – Árpád u. – Hőgyes u. – Rákóczi u. – Puskin u. – 
Erzsébet u. – Kenézy u. – Böszörményi u. – Liget u. - Tessedik Sámuel u. 

által körbezárt városterület, beleértve a határoló utcák jelzett szakaszait.  
 

 
9. § 

 

Az Ör.  2. sz. függeléke helyébe jelen rendelet 1. sz. függeléke lép.  
 

 
 

Záró rendelkezések 

 
10. § 

 
Jelen rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. 
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     1. sz. függelék  
 

1. sz. függelék 
 

Díjtáblázat 2007. évben 

 

 

 

A díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

Jele A közterület - használat célja I. II. III. 

1. 
 

 

A közterületbe 10 cm-nél 
mélyebben benyúló, új védőtető, 
ernyőszerkezet reklám nélkül  

 
ingyenes 

 
ingyenes 

 
ingyenes 

2. A közterületbe 10 cm-nél 
mélyebben benyúló, új védőtető 
ernyőszerkezet reklámmal       

 

11600 Ft/m2/év 

                         

  
 9500 Ft/m2/év 

                        

   
5900 Ft/m2/év 

                        

3. Kirakatszekrény, hirdetőtábla, 
cégtábla és címtábla  

 

11600 Ft/m2/év 

                         

 

9500 Ft/m2/év 

 

 

5900 Ft/m2/év 

 

4. 
 

 

Cégtábla, címtábla, hirdetőtábla 
/Önkormányzat illetve a VG.Rt. által 
biztosított/                                                   

 
 

15000 Ft/m2/év 

                           

 
- 
 

 
- 
 

5. 
 

Megállító tábla 
/1m

2
 alatti méretű/ 

 
11500 Ft/db/év 

       

 
 9500 Ft/db/év 

                           

 
5800 Ft/db/év 

                       

 
6. 
 

Árusítófülke, pavilon és egyéb 
állandó jellegű kereskedelmi 
létesítmény                             

 
6050 Ft/m2/év 

 

 
 4900 Ft/m2/év 

 

 

3750 
Ft/m2/év 

 
7. 
 

 
Árubemutató céljára                

 
1200 Ft/m2/nap 

 

 
1200 

Ft/m2/nap 

 

 

1200 
Ft/m2/nap 

 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendéglátó ipari előkert 
 
>Szilfákalja /József Attila u –Daru 
  zug között    
 
>Szilfákalja /Daru zug-Bethlen u. 
  között/ 
  József Attila utca a Major utcáig 
 
 
 
>Arany J. utca a Szilfákaljától a 
Wesselényi utcáig,  
„Szabadság tömb”  
  Hősök tere  
 

 
 

3300 
Ft/m2/hó 

 
 

2150 Ft/m2/hó 

 
 
 
 
 

1650 Ft/m2/hó 

 
 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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>Egyéb területeken   
1150 Ft/m2/hó 

 

9. 
 
 
 
 

Alkalmi és mozgóárusítás 
/gurulókocsi, sátor, asztal/  
főszezonban                            
 
elő – és utószezonban             
 
 
elő- és utószezonon kívüli 
 

 
2300Ft/m2/ 
nap 

                           
1260Ft/m2/nap 

 

 
1100Ft/m2/nap 

 

 

 
720Ft/m2/nap 

 
 
720Ft/m2/n ap 

 

 
550Ft/m2/nap 

 

    
500Ft/m2/nap  

 
   
500Ft/m2/nap 

    

 

330Ft/m2/nap 
 

 

10.  
Iparművészeti vásár             

 
250Ft/m2/nap 

 

 
240Ft/m2/nap 

 

 
240Ft/m2/nap 

 

11.   
Kulturális és sport rendezvények 

 

20Ft/m2/nap 

 

 

20Ft/m2/nap 

 

 

20Ft/m2/nap 

 

12. 
 

Mutatványos tevékenység (cirkusz, 
forgó stb.)                            

 

Tilos 

 

Tilos 

 

Tilos 

13. 
 

 
Árusító automaták                  

 

2530 Ft/db/nap 
 

 
2200 Ft/db/nap 

 

 

1430 Ft/db/nap 
                          

14. 
 

 
Sorsjegy értékesítés 

 

2200 Ft/m2/hó 

 

 
 1650 Ft/m2/hó 

 

 
710 Ft/m2/hó 

 

15. 
 

 
Fenyőfa árusítás                     

 
  350 Ft/m2/nap 

 

 

300 Ft/m2/nap 

 

 

300Ft/m2/nap 

 
16. 

  
 

 
Mindenszentek, karácsonyi, 
szilveszteri alkalmi árusítás 

 

1480Ft/m2/nap 

 

 

1260Ft/m2/nap 

 

 

1050Ft/m2/ 

nap 

 

17. 
 
 

 
Az egyes létesítményekhez 
szükséges gépjármű várakozóhely 

 

18300Ft/db/év 

 

 

13100Ft/db/év 

 

 

8900Ft/db/év 

 

18. 
 
 

 
Konflis (május 1-től szeptember 30-
ig terjedő időszakra)  

 
11900Ft/db/hó 

 

 
11900Ft/db/hó 

 

 
11900Ft/db/hó 

 

19. 
 

Bringó hintó 
(április 14. – augusztus 31. között )                                                   

       820000Ft/szezon 
 

20. 
 

Elektromos lassújármű 
                                                   

       4300Ft/nap 
                     

21. 
 

 
Taxi, kijelölt közterületen 
                                                

 

13000 
Ft/db/év 

 

 

13000 Ft/db/év 
 

 

13000 
Ft/db/év 
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22. 
 
 

 
Tehertaxi, kijelölt közterületen 

 
            - 

 

15000Ft/db/
év 

 
            -  

 

 
23. 

 

 
Eseti hirdetők                            
/plakát, cirkusz hirdetőtábla stb/ 

 

50Ft/db/nap 

 

50Ft/db/ nap 
 

 

50Ft/db/ 
nap / 
 

24. 
 
 

Garázs földterület 
/Rákóczi u, Hősök tere, 
 Szilfákalja, Luther u./              

 

13000 
Ft/db/év 

 

 

13000 Ft/db/év 
 

 
13000 
Ft/db/év 

 

25. 
 
 

 
Építkezéssel kapcsolatos 
igénybevétel 

 

290Ft/m2/hó 
 

 

145Ft/m2/hó 
 

 

110Ft/m2/
hó 

 

26. Közhasználatra még át nem adott 
terület 

Megállapodás szerint 

27. Nosztalgia vonat    
főszezonban 
 
főszezonon kívül 
                   

       
      6600Ft/nap 

      

     4800Ft/nap                                 

28. Hangos hirdetés, szendvicsember            5500Ft/hó 

                    

29. Fesztiváltér     7.500.000Ft/szezon 

                      

30. Fizetett hirdetéseket tartalmazó 
reklámfelület (tábla, kirakat)   

     11000Ft/hó 

                          

31.  Molinó hirdetés Ingyenes 

 
Ingyenes 

 
Ingyenes 

 

32. 
 
 

Közterületbe benyúló nyitott vagy 
zárt épületrész  

 

50000 Ft/m2 

 

 

40000 Ft/m2 

 

 

  30000Ft/m2 

 

 

 
(Szent István park elárusító helyei elektromos csatlakozásának  

kiépítése)  

 
207/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat.  

 
A Képviselő-testület támogatja a Szent István park, strand nyári bejárata 

előtti burkolt közterület nyilvános pályáztatás útján elnyerhető elárusító 
helyei elektromos csatlakozásainak kiépítését, mely fej lesztés forrásául a 
2006 évi városi költségvetés vagyonhasznosítási bevételek – közterület 

használati díjak eredeti előirányzat többletbevételét jelöli meg.  
Utasítja a Jegyzőt, hogy strand nyári bejárata előtti tér arculatának a 

helyhez és a kor követelményeihez méltó kialakításához szükséges 
javaslatait terjessze a Képviselő-testület elé.  
 

Határidő:  2007. február 28. 
Felelős:  jegyző 
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(Hajdúszoboszló város 2007. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása)  

 
 
208/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat.  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete   a város 

2007. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.   
 
Határidő: - - 

Felelős: - - 
 

 
 
(A  2006. évi költségvetési rendelet módosítása)  

 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2005. (XII.14.)  számú  rendelete Hajdúszoboszló  város 2006 évi 
költségvetéséről szóló  6/2006. (II.23) Ör. számú  rendelet 
módosítására 

 
1. § 

A 6 évi költségvetési rendelet 2. §. (1)-(3) bekezdései az alábbiak szerint 
módosulnak:  
 

 
II. FEJEZET 

A  költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 
 

 

(1) A képviselőtestület a 2006. évi költségvetés előirányzatait a bevételek 
és kiadások egyenlegét  

 
5.864.778 eFt bevétellel, 
5.918.703 eFt kiadással és  

     53.925 eFt hiánnyal állapítja meg. 
 

 
(2) A képviselőtestület a 2006. évi költségvetés bevételi főösszegét 

5.918.703 eFt-ban  fogadja el, az alábbi címrend szerinti 

részletezésben:  
 

 
Működési jellegű bevételek 

 

1. Önálló intézmények bevételei /1. sz. melléklet/        626.968 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz. melléklet/      10.178 eFt 

3. Helyi adóbevételek /3. sz. melléklet/              830.085 eFt 
4. Önkormányzat egyéb bevételei és átvett pénzeszközök  
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         /4-5. sz. melléklet/                      134.711 eFt 

5. Központosított előirányzat /6. sz. melléklet/                    157.989 eFt 
6. Állami támogatások                                      2.007.697 eFt 

7. Átengedett központi adók /3.sz. melléklet/                        740.676 eFt  
 
        Működési jellegű bevételek összesen:               4.508.304 eFt 

 
 

 
                               Felhalmozás jelegű bevételek  
 

1. Vagyonhasznosítási bevétel /7. sz. melléklet/                 396.341 eFt 
2. Céltámogatás             132.161 eFt 

3. Lakásgazdálkodás  egyéb bevételei /7. sz. melléklet/            5.000  eFt 
4.   Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/    530.734 eFt   
 

Felhalmozás jellegű bevételek összesen:        1.064.236 eFt 
 

Hitel                                53.925 eFt 
Pénzmaradvány igénybevétel           292.238 eFt 
 
Bevételek mindösszesen:       5.918.703 eFt 
 

 

(3) A képviselőtestület a  a 2006. évi költségvetés kiadási főösszegét 
5.918.703 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 

részletezésben:  
 

Működési jellegű kiadások 

 
1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz. melléklet/    2.922.579  eFt  

2. Részben önálló intézmények kiadásai (9.sz. melléklet/        180.612  eFt  
3. Önkormányzati feladatok /10.sz. melléklet/                  754.153  eFt 

 
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz. melléklet       299.038 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12. sz. melléklet/       301.287 eFt 

6. Átadott pénzeszközök /10. sz. melléklet/             12.469 eFt 
7. Céltartalékok /13. sz. melléklet/                   207.163  eFt  

8. Államháztartási tartalék                      13.048 eFt 
9. Általános tartalék                           0 
10. Karbantartási kiadások                      5.448 eFt 

 
           Működési kiadások összesen:               4.695.836 eFt 

 
 
 

Felhalmozás jellegű kiadások 
 

1.  Intézmények felhalmozási kiadásai (8.  és 9. sz. mell.)          64.523 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszközök  
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      /15. és 16. sz. melléklet/       1.138.408 eFt 

3. Intézmény-felújítások                            598 eFt 
4. Lakásgazdálkodás kiadásai                                            618 eFt 

 
Felhalmozás jellegű kiadások összesen     1.204.147 eFt 
 

Hiteltörlesztés              18.720 eFt 
 

     Kiadások mindösszesen:          5.918.703 eFt 
 
 

3. §. 
 

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

 
(Az önkormányzat  vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló 5/2000. (IV.20.)  Ör. számú rendelet módosítása)  

  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének    
47/2006. (XII.14.) számú rendelete a vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (IV.20.) Ör. sz. rendelet 
módosításáról 

 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (IV.20.) 
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. § 
 
(1) Az Ör. 2. § (4) - (6) bekezdései helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
 

„(4) Forgalomképtelen vagyontárgyak: 
a) helyi közutak és műtárgyaik, 
b) közterek és parkok,  

c) természetes és mesterséges vizek, valamint vízi közműnek nem    
    minősülő közcélú vízi létesítmények, 

d) levé ltári anyag, 
e) köztemetők,   
f) azok az ingó és ingatlan vagyontárgyak, amelyeket törvény, vagy  

   önkormányzati rendelet annak nyilvánít. 
A törzsvagyon forgalomképtelen vagyontárgyainak tételes felsorolását 

jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza. 
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(5) Korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak: 

a) közművek és közműjellegű létesítmények, 
b) egészségügyi, szociális, oktatási, kulturális és sportlétesítmények, 

intézmények, 
c) önkormányzat szervei elhelyezésére szolgáló középületek,  
d) műemlékileg védett épületek, 

e) védett természeti területek, 
f) önkormányzati többségű gazdasági társaságokban lévő önkormányzati 

részesedések, 
g) muzeális gyűjtemények, kulturális örökség körébe tartozó tárgyak, 
köztéri műalkotások 

h) az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
által kezelt (üzemeltetett) egyéb ingatlanok, 

i) azok az ingó és ingatlan vagyontárgyak, amelyeket törvény, vagy 
önkormányzati rendelet annak nyilvánít. 
A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyontárgyainak tételes 

felsorolását jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
 

(6) A törzsvagyon forgalomképtelen vagyontárgyait nem lehet 
elidegeníteni, megterhelni, gazdasági társaságba vagyoni 
hozzájárulásként bevinni. A törzsvagyon korlátozottan forgalomképes 

vagyontárgyai üzemeltetésbe vagy az Ötv. szabályait figyelembe véve 
vagyonkezelésbe adhatók. Az önkormányzati vagyont üzemeltető, illetve 

kezelő szervezetek (továbbiakban: vagyonkezelő szervezetek) 
felsorolását jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza.”  
 

2. § 

 

Az Ör. a 4. §-t követően az alábbi alcímmel és 4/A. §-sal egészül ki: 
 

„Vagyonkezelői jog  

 
4/A. § 

 
3. § 

 

(1) Az Ör. 11. § (1) bekezdés a./ pont a megszerzése szövegrész után az 
alábbival egészül ki: 

 
„ (a 12/A. §-ban foglaltak kivételével)”. 
 

(2) Az Ör. 11. § (3) bekezdésében a „határozattal” szövegrész helyébe a 
„rendelettel” szövegrész kerül. 
 

4. § 

 

Az Ör. az alábbi 12/A. §-sal egészül ki: 
 

„12/A. § 
 



 23 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) 

136/A. § alapján az önkormányzatot megillető elővásárlási jog 
gyakorlásáról a polgármester a bírósági végrehajtó értesítésének az 

önkormányzat általi átvételét követően dönt a rendelkezésre álló keret 
terhére. Döntése előtt írásban kikéri a Képviselő-testület tagjainak a 
véleményét, szükség esetén egyeztet a Főépítésszel, kikéri az illetékes 

irodák véleményét. A polgármester szükség esetén az ügyet a Képviselő-
testület ülése elé utalhatja. A döntésről a polgármester a Vht. 147. § (5) 

bekezdése esetében az árverés napjától számított 30 napon belül, a Vht. 
158. § (1) bekezdése esetében az árverési jegyzőkönyv Önkormányzat 
általi átvételétől számított 30 napon belül, a Vht. 158. § (2) bekezdése 

esetében ezen bekezdés szerinti tájékoztatás napjától számított 30 napon 
belül értesíti a bírósági végrehajtót. A megvásárolt ingatlanok 

hasznosításáról a Képviselő-testület dönt, a lakóingatlanokat elsősorban 
bérlakásként kell hasznosítani. Az így megvásárolt ingatlanok 
forgalomképes önkormányzati tulajdonú ingatlanként kerülnek 

besorolásra, amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik.”  
 

 
5. § 

 

(1) Az Ör. 14. § (1) bekezdésben „a vagyonkezelési szerződéssel 
összhangban” szövegrész helyébe „a vele megkötött szerződés 

rendelkezéseivel összhangban” szövegrész kerül.  
 
(2) Az Ör. 14. § (6) bekezdése az alábbira változik:  

 
„A vagyonkezelő önkormányzati vagyonnal kapcsolatos részletes 

jogosítványait a vagyonkezelővel kötendő üzemeltetési, i lletve 
vagyonkezelési szerződés tartalmazza. A szerződéseket a Képviselő-
testület hagyja jóvá, s a polgármester írja alá.”  

 
6. § 

 

Az Ör. 1-4. sz. függelékei hatályukat vesztik, egyúttal az Ör. jelen rendelet 
(1) – (3) mellékleteivel egészül ki. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
7. § 

 

Jelen rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. 
 

 
(A  képviselő-testület 2007. évi munkatervének meghatározása) 

 
209/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 2007. évi munkatervét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
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JANUÁR: 

 

1. A 2007. évi költségvetés előkészítő anyaga  
 Előadó: polgármester 

 Megtárgyalják: érintett önkormányzati bizottságok 
 

2. Tájékoztató a polgármesteri hivatal összehangolt teljesítmény- és 
minőségügyi rendszerének 2006. évi eredményéről, javaslat a  célok 
meghatározására 

 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalják: érintett önkormányzati bizottságok 

 
3. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság  

 
 
FEBRUÁR: 

 

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének elfogadása 

 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati  bizottság  
 
MÁRCIUS: 

 

1. Az önkormányzat gazdasági (ciklus) programjának meghatározása 
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati  bizottság 

 
A program előkészítése az internet-portálon történő előzetes 

elhelyezéssel és róla  történő széleskörű véleménykéréssel 
(média, elektronikus „Önkormányzati Hírlevél”),  valamint 
lakossági fórum tartásával történik. 

 
2. Jelentés a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról, 

javaslat a rendelet módosítására  
 Előadó: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke  
 Megtárgyalja: valamennyi  önkormányzati bizottság  

 
3. Tájékoztató a Hajdúszoboszlón 2007-ben megvalósuló gázelosztó 

vezeték rekonstrukciókról és hálózatfejlesztésről 
 Előadó: TIGÁZ illetékese  
 Megtárgyalja: városfejlesztési, műszaki bizottság  

 
4. Az önkormányzat 2007. évi beruházási programjának, közbeszerzési 

tervének és környezetvédelmi intézkedési tervének meghatározása  
 Előadó: irodavezető-főmérnök 
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 Megtárgyalja: városfejlesztési, műszaki bizottság  

 
ÁPRILIS: 

 
1. Az önkormányzati gazdasági társaságok közgyűlésére felkészülés  
 Előadók: (vezér)igazgatók 

 
2. Jelentés a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzati 

közalapítványok 2006. évi pénzügyi beszámolója  
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati  bizottság  

 
3. Tájékoztató a közszolgálati érdekeltségi és juttatási (cafeteria) 

rendszer hivatali tapasztalatairól, közalkalmazottakra kiterjesztésének 
lehetőségeiről 

 Előadó: jegyző 

 Megtárgyalja: - ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság  
     - pénzügyi, gazdasági bizottság  

 
 
MÁJUS: 

 
1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 

2006. évi ellátásáról és fejlesztésük tennivalóiról 
 Előadók: - aljegyző 
      - szociális szolgáltató központ vezetője  

      - városi gyámhivatal vezetője  
 Megtárgyalja: - egészségügyi, szociális bizottság  

   - ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
2. A rendőrkapitányság beszámolója a város közbiztonságának 

helyzetéről, javításának feladatairól 
 Előadó: rendőrkapitány 

 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság  
 
3. Beszámoló a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár 

tevékenységéről, terveiről 
 Előadó: igazgató 

 Megtárgyalja: - kulturális és sport bizottság 
 
JÚNIUS: 

  
1.-2. Közgazdasági Szakközépiskola és a Pedagógiai Szakszolgálat   

         intézményértékelő      beszámolója 
 Előadók: igazgatók 
 Megtárgyalja: oktatási bizottság  

 
1. Tájékoztató a 2007.-2013-as európai uniós költségvetési időszak  

      magyar pályázati  rendszeréről 
 Előadó: jegyző 
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2. Jelentés a polgármesteri hivatal 4 éves fejlesztési, korszerűsítési 
tervének teljesítéséről, javaslat az újabb ciklusterv meghatározására  

 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság  
 

3. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2008. évi mértékének előzetes 
megállapítására 

 Előadó: idegenforgalmi referens 
 Megtárgyalja: - idegenforgalmi bizottság  
   - pénzügyi, gazdasági bizottság  

 
JÚLIUS: 

 
1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság  

 
 
2. Városi kitüntetések adományozása (zárt ülésen)  

 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati  bizottság  

 
3. Határszemle a mezőgazdasági bizottság szervezésében 
 
 
SZEPTEMBER: 

 
1. Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, fejlesztésének 

tennivalóiról 

 Előadó: rendelőintézeti igazgató főorvos  
 Megtárgyalja: egészségügyi, szociális bizottság 

 
2. Beszámoló a 2007. évi költségvetés féléves teljesítéséről 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati  bizottság  
 
OKTÓBER: 

 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ kirendeltségének 

tájékoztatója Hajdúszoboszló munkaerő -piaci helyzetéről, javításának 
teendőiről 

 Előadó: kirendeltség-vezető 
 
2. Tájékoztató a katasztrófavédelmi feladatok ellátásáról városunkban 

 Előadók: - tűzoltóparancsnok 
      - polgári védelmi parancsnok 

 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság  
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NOVEMBER: 

 

1. Tájékoztató a 2007. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről  

 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: pénzügyi, gazdasági bizottság  
    (szükség szerinti más bizottságok is) 

 
2. A 2008. évi költségvetési koncepció meghatározása 

 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: pénzügyi, gazdasági bizottság  
 
DECEMBER: 

 

1. Általános közmeghallgatás 
 
2. Közszolgáltatási díjak megállapítása  

 Előadók: cégek, hivatali irodák vezetői 
 Megtárgyalják: érintett bizottságok 

 
 
3. A képviselő-testület 2008. évi munkatervének meghatározása  

 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 

 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős:   polgármester 

 
 

 
(Címnyilvántartásba történő felvétel) 
 

210/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat.  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a Keleti-
főcsatorna Hajdúszoboszló város illetékességi területéhez tartozó részét 
Keleti-főcsatorna partnak nevezi el.  

Utasítja a Városfejlesztési, Műszaki Irodát, hogy a soron következő ülésre 
készítsen előterjesztést a Csatornakert dűlőire – beleértve a Szováti út 

vasúton túli részét is a  címnyilvántartásba történő felvételhez.  
 
 

Határidő:  2007. január  31. 
Felelős: jegyző  
 

 
 
(A  hajdúszoboszlói 2242 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási 
jog gyakorlására javslat) 
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211/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat.  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselőtestülete a 

hajdúszoboszlói 2241 hrsz-ú ingatlant illetően  nem kíván élni elővásárlási 
jogával.  
 

Határidő: 2006. december 15. 
Felelős: polgármester 

 
 

(A  Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. telekegyesítés iránti kérelme)  

 
212/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat.  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata kizárólagos 

tulajdonában lévő, 2475/19 hrsz-ú strandfürdő megnevezésű 12 ha 4237 
m2 területű és a 3099 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű 8739 m2 

területű 
ingatlanok összevonásához oly módon, hogy a telekalakítást követően a 
2475/19 hrsz-ú ingatlan megnevezése továbbra is strandfürdő marad, 

területe 13 ha 2976 m2 nagyságra módosul. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok 

aláírására. 
 
Határidő:  2006. december 31.l 

Felelős:  jegyző 
 

 
(Előirányzat módosítása) 

 
213/006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2006. 
évi Méltányossági Kisajátítási Alap keretösszegét a hitelkeret terhére 
megemeli 30.150.000,- forinttal. 

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2006. 

évi felhalmozás jellegű vagyonhasznosítás kiadása előirányzatát a 
hitelkeret terhére megemeli 1.744.380,- forinttal. 

 

Határidő:  2006. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 
(A  lőtér hasznosítása) 
 

214/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul, 
hogy a hajdúszoboszlói 0347 hrsz-ú ingatlanon található a lődombon kívül 
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elhelyezkedő füves területet a Szoboszlói Szittyák Közhasznú 

Hagyományőrző Egyesület térítésmentesen használja. A szervezet a lőtér 
épületében található helyiségeket sporteszközök raktározása céljára 

igénybe veheti.  
A bérlet időtartama 90 napos felmondási határidő mellett határozatlan.  
Bérlő kötelessége az általa használt terület folyamatos gondozása, 

tisztítása, karbantartása. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés 

aláírására. 
 
Határidő:  2006. december 31. 

Felelős:  jegyző 
 

 
 
(Szolgálati lakás kiutalása) 

 
215/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, József Attila u. 25. szám alatti szolgálati lakás bérlőjéül 

2011. december   31-ig  Szabó Zsuzsannát jelöli  ki.  
A bérleti jogviszony ezen időn belül is megszűnik, ha a bérlő jogviszonya  

megszűnik az intézménynél, vagy ha az önkormányzat az ingatlant más célra 
kívánja hasznosítani. Ezekben az esetekben a  bérlő elhelyezéséről  saját 
maga köteles gondoskodni, vagy az önkormányzat másik lakhatási 

lehetőséget  kínálhat fel.  
 

Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója  
 

 
 
(Felügyelő  bizottság tiszteletdíjának megállapítása) 

 
216/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat.  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

tulajdonában álló cégek (Hungarospa Zrt., Várogazdálkodási Zrt., 
Közüzemi Kft.) felügyelő bizottsági tagjainak tiszteletdíját 36.432 Ft/hó 
összegben állapítja meg.  

A felügyelő bizottságokban  már elhatározott személyi változásokat, 
valamint a most megállapított tiszteletdíjat ahol ehhez közgyűlés 

szükségesrendkívüli közgyűlésen, ahol nem szükséges,  legkésőbb 2007. 
január 1-től kell érvényesíteni.  
 

Határidő:  felügyelő bizottságok visszahívására: 2007. január 31.  
  új felügyelő bizottságok működése: 2007. február 1 -től   

                   december 31-ig  
Felelős:       -    Hungarospa Zrt vezérigazgatója  
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- Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója  

- Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója  
 

 
(Interpellációra  válaszadás) 

 

217/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete Kocsis 
Róbert képviselőnek  a Mozi-csarnokka l kapcsolatos  interpellációjára adott 
választ  nem fogadja el.  

 
Felkéri a kulturális és sport, valamint a városfejlesztési, műszaki bizottságot, 

hogy a  mozi üzemeltetésével kapcsolatos interpellációt tárgyalják meg és 
álláspontjaikat terjesszék a soron következő testületi ülésre.  
 
  

Határidő:  2007. január 25. 

Felelős:  bizottsági elnökök  
 
 

 
(A  város infrastruktúrájának állapotfelmérése)  

 
218/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő -testülete megbízza 
a  Városfejlesztési, Műszaki Iroda vezetőjét, hogy méresse fel a következő 

területek állapotát, rangsorolja azokat, az I. ütemben sürgősen felújításra 
szoruló elemekre  kérjen be  tervezési árajánlatot, a II. és III. ütem 
tervezési költségét becsülje meg, majd az állapotfelmérésről és a hozzá 

tartozó tervezési költség kalkulációról táblázatos formában tájékoztassa a 
képviselőtestületet.  

 
1. Belvíz- és csapadékvíz elvezető rendszer állapota  
2. Utak állapota  

3. Járdák állapota  
4. Játszóterek állapota  

5. Külterületi utak, hidak állapota  
 

Határidő: 2007. február 28. 

Felelős: irodavezető-főmérnök  
 

 

K.m.f. 
 

Dr.Sóvágó  László sk.                                 Dr.Vincze Ferenc   sk.  
     polgármester                 jegyző 
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A  kivonat hiteléül:     

Hajdúszoboszló, 2006. december 21.  
 

 
   Virág Sándorné  
          leíró 
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