
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
 Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
Szám: 5044-1/2007.   

 
K I V O N A T 

 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. november 22-én 
tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának I-III. 
negyedéves helyzetéről) 
 

248/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló város közbiztonságának I-III. negyedéves 
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Tájékoztató a polgármesteri hivatal közterület-felügyeletének I-III. n. 
éves munkájáról) 
 

249/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletének I-III. negyedéves 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola ÉAOP pályázat 
keretein belüli felújításának lehetőségéről) 
 
 250/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola fejlesztési 
elképzeléseit, valamint hogy az Észak-alföldi Regionális Tanács 
által az Észak-alföldi Regionális Operatív Program keretében kiírt 
Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatására az 
ÉAOP-2007-4.1.1 kiírásra pályázatot nyújtson be.  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázathoz szükséges önerőt biztosítja, melynek mértékéről a 
projekt részletes költségvetésének ismeretében a későbbiekben 
külön dönt. 
 

Határidő: 2008. január 2. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés a hulladékkezelés 2008. évi díjának megállapítására) 
 

251/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
VgZrt által készített beszámolót, illetve előterjesztést elfogadja. 
A hulladékgyűjtés,- szállítás,- elhelyezés 2008. évre érvényes díját 
(22/2007. (X.18.) Ör. számú rendeletéhez tartozó) 1. sz. 
mellékletében leírtak szerint állapítja meg. 
Utasítja a jegyzőt és a VgZrt vezérigazgatóját annak 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2008. január 1.  
Felelős:  jegyző,  
               VgZrt. vezérigazgatója 
 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

 24/2007. (XI.22.) Ör. sz. rendelete 
a települési hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) Ör. sz. 

rendeletének módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. és 23. §-aiban kapott 
felhatalmazás alapján a települési hulladékról szóló 22/2007. 
(X.18.) Ör. sz. rendeletét az alábbiakban módosítja: 
 

1. § 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
települési hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) Ör. sz. rendelet 1. 
számú mellékletét jelen rendelet 1. számú melléklete szerint 
állapítja meg. 

 
Záró rendelkezések 

 
2. § 

 
Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
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1. számú melléklet 
 

A hulladékkezelés, mint közszolgáltatás díjai 2008-ban: 
 
I. Hulladékszállítás díjai: 
 
1. Kukás hulladékszállítás díjai egységes 120 liter űrtartalmú 
edényzetre (kukára) vonatkozóan: 
 

 lakossági ürítés nettó díja 200,-Ft/ürítés (éves bruttó díj: 65 
ürítés x 200,-Ft/ürítés x 20 % ÁFA = 15.600,-Ft), 

 lakossági keresztféléves ürítés nettó díja 200,-Ft/ürítés 
(éves bruttó díj: 39 ürítés x 200,-Ft/ürítés x 20 % ÁFA = 9.360,-Ft), 

 gazdálkodó szervezet általi ürítés díja 300,-Ft/ürítés (éves 
bruttó díj: 65 ürítés x 300,-Ft/ürítés x 20 % ÁFA = 23.400,-Ft), 

 gyűjtőzsákos hulladékszállítás gyűjtést, szállítást is 
tartalmazó nettó díja 200,-Ft/feliratos gyűjtőzsák (bruttó díja 240,-
Ft/feliratos gyűjtőzsák). 
 
2. Konténeres (1100 literes edényzet) hulladékszállítás díjai: 

 lakossági igénybevétel esetén az ürítés nettó díja 2.250,-
Ft/ürítés. 

 gazdálkodó szervezet általi igénybevétel esetén az ürítés 
nettó díja 3.000,-Ft/ürítés. 
 
II. Lerakási díjak a komplex hulladékgazdálkodási telepen: 
 

 lakossági települési kommunális hulladék esetén nettó 
141,66,-Ft/100 liter, 

 lakossági zöld (bio) hulladék lerakása 1 m3-ig ingyenes, 

 lakossági zöld (bio) hulladék lerakása 1 m3 felett, valamint 
gazdálkodó szervezet általi zöld (bio) hulladék lerakása 3.333.33,-
Ft/m3. 
 
III. Inert hulladék lerakási díjai: 
 

 lakossági 1 m3-ig ingyenes, 

 lakossági 1 m3 felett, illetve gazdálkodó szervezet 
válogatott egynemű hulladéka m3-enként 1.667,67,-Ft/m3, 

 gazdálkodó szervezet válogatás nélküli hulladéka m3-
enként 3.333,33,-Ft/m3. 

 
(Jelentés a kötelező hulladékszállítás érvényesítése érdekében tett 
intézkedésekről, javaslat a rendszer kezelésének fejlesztésére) 
 

252/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyző jelentését a kötelező hulladékszállítás érvényesítése 
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érdekében tett intézkedésekről azzal veszi tudomásul, hogy 
szükségesnek tartja 
  
1. a kötelező hulladékszállítási kötelezettségüket nem 
teljesítőkkel szembeni folyamatos, szigorú hatósági intézkedések 
megtételét;  
2. a rendszer kezelését egyszerűsítő, hatékonyabbá tevő 
adatbázis kiépítését, valamint számítógépes szoftver kifejlesztését 
és aktuális állapotban tartását a jelentésben bemutatott módon.  
  
Az intézkedésekről, az adatbázis-építés, szoftverfejlesztés 
menetéről, eredményeikről rendszeresen tájékoztatást kér. 
          
 Határidő: 2008. január 31., március 31., június 30. és folyamatos 
 Felelős:  - jegyző 
                - Vg. Zrt. vezérigazgatója 

 
(Javaslat a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 25/2007. (XI. 22.) számú rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2007. évi költségvetéséről szóló 
4/2007. (II.22.)számú rendelet módosítására 

 
1§ 
 

A 2007 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 2007 évi költségvetés előirányzatait, 
bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.285.675 eFt bevétellel, 
    5.570.078 eFt kiadással és 
       284.403 eFt hiánnyal állapítja meg. 
 
/2/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés bevételi 
főösszegét 5.570.078 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend 
szerinti részletezésben: 
 

Működési jellegű bevételek 
 
1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/ 651.544 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/   
          11.824 eFt 
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/   884.666 eFt 
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4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
    eszközök /4 és 5 sz. mellékletek/        
        140.946 eFt 
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/      
        180.841 eFt 
6. Állami támogatások            2.014.978 eFt 
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/       
739.291 eFt 
 
Működési jellegű bevételek összesen:          4.624.090 eFt 
 

 
Felhalmozási jellegű bevételek 

 
1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/ 383.401 eFt 
2. Céltámogatás              0    eFt 
3. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/     1.400 eFt 
4. Értékpapírok beváltása     200.000 eFt 
5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/       
          76.784 eFt 
 
Felhalmozási jellegű bevételek összesen:  661.585 eFt 
 
Pénzmaradvány igénybevétel    108.239 eFt 
Hitelfelvétel       284.403 eFt 
 
Bevételek mindösszesen:           5.570.078 eFt 
 
/3/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés kiadási főösszegét 
5.570.078 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
részletezésben: 
 

Működési jellegű kiadások 
 
1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/         2.964.348 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/     
          186.682 eFt 
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/   765.939 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/   355.681 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/    294.916 eFt 
6. Átadott pénzeszközök         44.911 eFt 
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/      233.398 eFt 
8. Általános tartalék              0      eFt 
9. Karbantartási kiadások         11.093 eFt 
  
Működési kiadások összesen:            4.856.968 eFt 
 

Felhalmozási jellegű kiadások 
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1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és9.sz.mellékletek/      
            55.547 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10.,14 és 15.sz.mellékletek/ 
          655.643 eFt 
3. Intézményfelújítások              220 eFt 
 
Felhalmozási jellegű kiadások összesen:    711.410 eFt 
 
Hiteltörlesztés            1.700 eFt 
 
Kiadások mindösszesen:            5.570.078 eFt 
 

3 § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2007. január 1-től a 2007. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 

 
(Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2007. évi költségvetésének III. 
negyedéves végrehajtásáról) 
 

253/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2007 évi harmadik negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény 
vezetőjét arra, hogy az eddigi takarékos gazdálkodást folytassák 
az év utolsó hónapjaiban is.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetési 
koncepciójáról) 
 

254/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 város 2008. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést 
 elfogadja.  
 
 Határidő: - 
 Felelős: - 
 
(Előterjesztés a cigány kisebbségi önkormányzat kérelméről) 
 

255/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak kérelme 
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alapján 500.000 forint céltámogatást biztosít karácsonyi csomagok 
juttatására a rászorulóknak és az ehhez kapcsolódó rendezvény 
megtartására, melynek fedezete a költségvetési tartalék (hitel). 
A kisebbségi önkormányzat a támogatás célirányos 
felhasználásáról 2008. január 31-ig köteles tételesen elszámolni. 
A kisebbségi önkormányzat kérje a Szociális Szolgáltató Központ 
segítségét.  
 
Határidő: 2008. január 31. 
Felelős: - Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
       elnöke 
               -jegyző 

 
(Előterjesztés a HajSza Se kérelméről) 
 

256/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Tessedik S. u. 1/a. 3265/2 hrsz-ú 
ingatlannak a Hajdúszoboszlói Szabadidő Sportegyesület részére 
történő használatba adásához az alábbi feltételek mellett: 
- a bérleti idő tartama: határozatlan 
- felmondási határidő: 60 nap 
- Bérbeadó az ingatlant térítésmentesen adja bérlő 
használatába, melynek ellentételezéseként bérlő kötelessége a 
terület, ezen belül a volt gyakorló pálya rendbetétele, a terület 
megtisztítása, ezt követően az ingatlant folyamatosan rendben 
tartani, gondozni és az ehhez szükséges minden intézkedést 
megtenni (pl. kaszálás, szemétlerakás megakadályozása). 
- Bérlő a területet sporttevékenység folytatására 
használhatja, azt albérletbe harmadik személy részére át nem 
adhatja. 
- Tekintettel arra, hogy az ingatlan a Katasztrófavédelem 
gyakorló területe mellett, azzal közös lekerítésben található, a 
területre történő bejutás tárgyában köteles egyeztetéseket folytatni 
a Katasztrófavédelem munkatársaival. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Keleti főcsatorna melletti üdülő értékesítésére) 
 

257/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Keleti-főcsatorna melletti üdülővel kapcsolatos döntését a 
decemberi testületi ülésre napolja.  
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Felkéri az érintett bizottságokat, hogy az előterjesztést tárgyalják 
meg és javaslataikat az ülésen felvetett kérdések, hozzászólások 
figyelembe vételével tegyék meg az ingatlan hasznosítására 
vonatkozóan.  
 
Határidő: 2007. december 13.  
Felelős: bizottsági elnökök  
     jegyző  

 
(Előterjesztés a Thököly Imre Általános Iskola házirendjéről) 
 

258/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bek. f, 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Thököly 
Imre Általános Iskola Házirendjének kiegészítését.  
 
Határidő:  2007. november 30.  
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Thököly Imre Általános Iskola Szervezeti és Működési    
Szabályzatáról) 
 

259/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bek. f, 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Thököly 
Imre Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 
kiegészítését.  
 
Határidő:  2007. november 30. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés a Gönczy Pál Általános Iskola alapító okiratának    
 módosításáról) 
 

260/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva, a Gönczy Pál Általános Iskola 
alapító okiratát az előterjesztésben szereplő módosításokkal 
jóváhagyja. 
 
Határidő:  2007. november 30. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az OLLÉ labdarugó-pálya létesítési programra vonatkozó  
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döntések meghozatalára) 
 

261/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
OLLÉ labdarúgó-pálya létesítési programra vonatkozó döntését a 
2008. januári ülésén hozza meg. Addig az illetékes bizottságok a 
hivatal vezetőinek bevonásával tisztázzák a jelen ülésen felmerült 
nyitott kérdéseket, melyet az előterjesztés kiegészítéseként 
terjesztenek a képviselők elé.  
 
Határidő:  
Felelős:  

 
(Előterjesztés a Bihari Térségi Integrált Szakképző Központ 
kialakítására) 
 

262/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
1.)  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Dr. Sóvágó László polgármestert az 
önkormányzati fenntartókkal – Berettyóújfalu és Püspökladány 
városokkal – kialakítandó Bihari Térségi Integrált Szakképző 
Központról szóló egyeztetésre és a TÁMOP 2.2.3. pályázat 
benyújtásához a város részéről szükséges dokumentumok 
előkészítésére. 
 
2.)  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bihari Térségi Integrált Szakképző Központ 
kialakítására szóló TÁMOP 2.2.3. pályázat benyújtásához 
maximum 1,5 mFt + ÁFA összeget hitelfelvételével biztosít.   
 
3.)  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert, hogy a fent 
megjelölt pontban részletezett egyeztetések során kialakított 
szándéknyilatkozatot, és a pályázat benyújtásához szükséges 
döntés dokumentumait a decemberi képviselő-testületi ülésre, 
elfogadásra terjessze elő.  
 
Határidő:     értelemszerű és folyamatos 
Felelős:       jegyző 

 
(Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

  26/2007. (XI.22.) Ör. sz. rendelete 
a helyi adókról 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a helyi sajátosságok, az önkormányzat gazdálkodási 
követelményeinek, valamint az adóalanyok teherviselő 
képességének figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja: 
  

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) A helyi közszolgáltatások biztosítása, a helyi önkormányzat 
saját bevételeinek növelése érdekében Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bevezeti az építményadót, 
a vállalkozók kommunális adóját, az idegenforgalmi adót, valamint 
a helyi iparűzési adót. 
 
(2) Jelen rendelet területi hatálya Hajdúszoboszló város 
közigazgatási területére terjed ki. 
 
(3) Jelen rendelet személyi hatálya a Htv. 3. §-ában 
meghatározott adóalanyokra terjed ki 
 
(4) Jelen rendelet tárgyi hatálya a Htv. 4. §-ában meghatározott 
adótárgyakra terjed ki. 
 

II. FEJEZET 
 

Építményadó 
 

Adókötelezettség 
 

2. § 
 

Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő 
építmények közül a vállalkozási céllal kapcsolatban hasznosított 
épület, épületrész (továbbiakban: építmény). 
 

Az adó alapja 
 

3. § 
 

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 
 

Az adó mértéke 
 

4. § 
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(1) Az adó mértéke az önkormányzat belterületi határain belül: 
 
a./ szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, iroda céljára szolgáló 
építmény esetén 500,-Ft/m2, 
b./ az a./ pont hatálya alá nem tartozó, egyéb adóköteles építmény 
esetén 200,-Ft/m2. 
 
(2) Az adó mértéke az önkormányzat belterületi határain kívül:  
 
a./ szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, iroda céljára szolgáló 
építmény esetén 250,-Ft/m2, 
b./ az a./ pont hatálya alá nem tartozó, egyéb adóköteles építmény 
esetén 100,-Ft/m2. 

Adómentesség 
 

5. § 
 

Mentes az adókötelezettség alól: 
 
a./ a magánszállásadás céljára szolgáló építmény azon 
műszakilag elkülönített része, melyben a tulajdonos 
életvitelszerűen lakik, 
b./ a magánszemély tulajdonában álló üdülésre, pihenésre 
alkalmas építmény, 
c./ az adóköteles építményhez tartozó kiegészítő helyiségek. 

 
III. FEJEZET 

 
Vállalkozók kommunális adója 

 
Adókötelezettség 

 
6. § 

 
Kommunális adókötelezettség terheli az adóalanyok közül a 
vállalkozót. 

 
 

Az adó alapja 
 

7. § 
 

Az adó alapja a vállalkozó által az önkormányzat illetékességi 
területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi 
létszáma. 
 

Az adó mértéke 
 

8. § 
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Az adó mértéke: 

 
A vállalkozók kommunális adójának mértéke a 7. § alapján 
számított létszámra vetítve 2.000,-Ft/fő. 

 
IV. FEJEZET 

 
Idegenforgalmi adó 

 
Adókötelezettség 

 
8. § 

 
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt: 
 
a./ aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi 
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, 
b./ aki az önkormányzat területén olyan üdülésre, pihenésre 
alkalmas épületnek tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak. 
 

Az adó alapja 
 

9. § 
 
Az adó alapja: 

 

a./ az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként 
való tartózkodás esetén a megkezdett vendégéjszakák száma, 
b./ üdülésre, pihenésre alkalmas épület esetén az építmény 
hasznos alapterülete. 
 

Az adó mértéke 
 

10. § 
 

Az adó mértéke: 
 
a./ a 9. § a./ pontja alapján: 
 
- az önkormányzat belterületi határain belül 340,-
Ft/fő/vendégéjszaka, 
- az önkormányzat belterületi határain kívül 230,-
Ft/fő/vendégéjszaka, 
 
b./ a  9. § b./ pontja alapján: 
 
- az önkormányzat belterületi határain belül 500,-Ft/m2, 
- az önkormányzat belterületi határain kívül 200,-Ft/m2. 
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Nyilvántartás vezetése 
 

11. § 
 

(1) Azon a Htv. alapján adóbeszedésre kötelezett, aki számára 
egyéb jogszabály nem írja elő vendégnyilvántartó könyv 
(vendégkönyv) vezetését, köteles a szálláshelyen megszálló 
vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására 
alkalmas nyilvántartást vezetni az alábbi adatokkal: 
 
- vendég vezeték és utóneve, 
- vendég születési helye és ideje, 
- vendég lakcíme, 
- vendég személyi azonosító okmányának a száma, 
- vendég állampolgársága, 
- a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező 
időpontja, 
- idegenforgalmi adó összege, 
- idegenforgalmi adómentesség jogcíme, 
- vendég aláírása. 
 
(2) Az adóbeszedésre kötelezett jogosult megválasztani, hogy a 
nyilvántartást manuális vagy elektronikus formában vezeti. 
 
(3) A jegyző jogosult ezen nyilvántartásba ellenőrzés céljából 
betekinteni. 
 

V. FEJEZET 
 

Helyi iparűzési adó 
 

Adókötelezettség 
 

12. § 

 
Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység 
(továbbiakban: iparűzési tevékenység). 
 

Az adó alapja 
 

13. § 
 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 
alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési 
értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az 
anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része - legfeljebb 
azonban az adóalap 90%-a -, amely a külföldön létesített 
telephelyen végzett tevékenységből származik, feltéve ha azt a 
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telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a 
vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli. 
 
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén 
végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó 
alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a 
vállalkozónak kell a mellékletben meghatározottak szerint 
megosztania. 
 
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az 
adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell 
megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít. 
 

Az adó mértéke 
 

14. § 
 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 
adó mértéke az adó alapjának 2 %-a. 
 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 
az adó mértéke: 
 
a../ a Htv. 37. § (2) bekezdésének a./ pontja szerinti tevékenység-
végzés után naptári naponként 1.000,-Ft, 
b./ a Htv. 37. § (2) bekezdésének b./ és c./ pontja szerinti 
tevékenység-végzés után naptári naponként 3.000,-Ft. 
 

VI. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 
 

15. § 
 

(1) Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a helyi adók bevezetéséről szóló 15/1991. (X.31.) Ör. sz. rendelet, 
valamint az azt módosító 17/1994. (XI.10.), 18/1995. (XII.21.), 
19/1995. (XII.21.), 8/1996. (V.09.), 17/1996. (XII.12.), 5/1997. 
(II.20..), 26/1997. (XII.11.), 18/1998. (XI.26.), 25/1999. (XII.16.), 
10/2000. (VII.06.), 20/2000. (XII.14.), 24/2001. (XII.20.), 18/2002. 
(XII.12.), 6/2003. (III.27.), 28/2003. (XII.18.), 19/2004. (X.14.), 
27/2004. (XII.16.), 5/2005. (II.24.), 38/2005. (XII.15.), 22/2006. 
(VI.15.) Ör. sz. rendeletek. 

 
(Előterjesztés a folyékony hulladék szállítási közszolgáltatási szerződés  
módosítására) 
 

263/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a települési folyékony hulladék szállítására, gyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását Kovács 
Mihály egyéni vállalkozóval - a szolgáltatás ellátására irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáig - 2008. január 01. napjától 
kezdődően 2008. március 31. napjáig tartó időszakra.    
 
Utasítja a jegyzőt a soron következő testületi ülésre terjessze elő a 
folyékony hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló 
rendelet tervezetét  az ezen szerződéses időszakra vonatkozó, a 
szolgáltatási díj mértékét is tartalmazó mellékletével együtt.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Határidő: 2007. decemberi 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II.      
üteméről) 
 

264/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem tartja indokoltnak a részvételt az Észak-Alföldi 
Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében, mivel nem volt érintett 
a korábbi ütemben sem.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
               Közüzemi Kft. Ügyvezető Igazgató 

 
(Előterjesztés a Szent László római Katolikus Egyházközség utca  
elnevezési kérelméről) 
 

265/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gábor Áron utcát és a Böszörményi utcát összekötő közterületet 
utcának nyilvánítja. Ezzel egyidejűleg Szent Erzsébet Jubileumi 
Év kapcsán Szent Erzsébet utcának nevezi el. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a közterület utca jellegének az országos 
és helyi nyilvántartásokban történő átvezetéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
              
Határidő: 2007. november 30. 
Felelős: jegyző      
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(Előterjesztés a hallgatói ötletpályázat eredményéről) 
 

266/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szent István parkban lévő árushelyek egységes arculatának 
kialakításához kapcsolódó „hallgatói ötletpályázat” Bíráló 
Bizottságának javaslatával egyetért, e szerint a második és 
harmadik helyeken végzett pályaművek tovább tervezését 
megindítja. A tervezéshez 838.000,-Ft-ot biztosít a 2007. évi 
városi költségvetés beruházások ( 14.sz. melléklet ) táblázat 
„elektromos csatlakozás kiépítése köztéri árushelyekhez” sorából. 
 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
(Előterjesztés ajánlatkérési eljárás során meghozott döntésről) 
 

267/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szennyvízcsatorna projekt pályázatkészítés, közbeszerzés 
bonyolítás” megnevezésű feladat ellátására bruttó 8.4 Mft-ot 
biztosít a beruházási, pályázati céltartaléka terhére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a Mátyás király sétány forgalomcsillapítási  
tanulmánytervéről) 
 

268/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mátyás király sétány forgalmi rendjének módosítása illetve 
forgalom csillapításának lehetősége kapcsán az alábbi 
intézkedéseket támogatja: 
 
a.) nyári időszakban (június 01. - augusztus 31. között)  a Mátyás  
      király sétány teljes egészében lezárásra kerüljön 18.00 óra és  

                           02.00 óra között; 
b.) nyári időszakban (június 01. - augusztus 31. között)  18.00 óra 

és 02.00 óra között a sétányon TILOS a parkolás; 
c.) a Mátyás király sétány parkolóhelyei egész évben fizető 

parkolók legyenek; 
d.) a sétányon a forgalom csillapítására az elkészített 

tanulmánytervben szereplő un. parkolóhelyek oldalváltása 
megoldás kerüljön kialakításra sebességcsökkentő küszöbök 
(fekvőrendőrök) létesítésével együtt.   
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Határidő: a.) és c.) pont esetén a megadott időszakban 
                d.) pont esetén a 2008. évi költségvetés függvényében 
Felelős: jegyző 

 
(Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről) 
 

269/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról) 
 

270/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról november hónapban 
adott jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő:- 
Felelős:- 

 
(Válasz Örvendi László képviselő úr interpellációjára)  
 

271/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mezőgazdasági Bizottság válaszát Örvendi László Képviselő Úr 
interpellációjára elfogadja.  

 
 Határidő: - 
 Felelős: - 
 

K.m.f. 
 

Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                       jegyző 
 

 
A kivonat hiteléül:  
  
Hajdúszoboszló, 2007. december 6.  
 
   Molnár Viktória  leíró 
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K.m.f. 

 
Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                       jegyző 
 
 

 
A kivonat hiteléül:  
  
 
Hajdúszoboszló, 2007. november 9.    
 
 
 
   Molnár Viktória  leíró 

 

 


