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K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. január 25-én tartott 
nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Javaslat rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet alkotására.)  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007.   
(I.25.) számú  rendelete a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az 
iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak 
és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek 
megállapításáról. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és az 1991. évi XX. törvény 138. 
§ (1) bekezdés m.) pontja alapján figyelemmel a 139/2006. (VI. 29.) 
Korm. rendelet rendelkezéseire, a helyi tömegközlekedés egyes 
díjainak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Általános rendelkezés 

1. § 
 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló város közigazgatási 
határán belül a menetrend szerinti helyi személyszállítási 
tevékenységet ellátó Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságra, (a továbbiakban: szolgáltató) valamint az általa 
üzemeltetett helyi tömegközlekedési eszközökkel lebonyolított 
menetrend szerinti járatokat igénybe vevőkre.  

(2) A menetrend szerinti helyi személyszállításért fizetendő díjakat, az 
értékesített értékszelvények fajtáit a jelen rendelet 3. §-a, az 
alkalmazható pótdíjakat a jelen rendelet 4. §-a, az iskolák és 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz-különjáratok hatósági díját az 
5. §-a határozza meg. 

(3) Az Önkormányzat képviselőtestülete a szolgáltató erre irányuló 
kérelme alapján állapítja meg a szolgáltató által üzemeltetett 
közlekedési eszközön egyszeri, átszállás nélküli, menetrend szerinti 
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helyi utazásra jogosító menetjegy, illetőleg a korlátlan számú utazásra 
jogosító teljes árú bérletszelvény árát.  

 (4) A különböző arcképes bérletszelvények a naptári hónap, a 
negyedév, vagy az év első napjától az adott időszakot követő hónap 5-
én üzemzárásig érvényesek. 

(5) A Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
jelen rendeletben szabályozottakon túlmenően köteles a 
tömegközlekedési járművek használatához az utazási feltételeket 
meghatározni, melyet köteles a járműveken kifüggeszteni.  

(6) A jelen rendeletben meghatározott helyi tömegközlekedési viteldíjak, 
kezelési költségek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák, azt a 
szolgáltató az adott szolgáltatásra vonatkozóan, a hatályos 
jogszabályban meghatározott mértékben jogosult felszámítani. 

(7) A szolgáltató az általános forgalmi adót is tartalmazó – a kerekítés 
általános szabályainak alkalmazásával megállapított – árat legkésőbb 
az ár érvénybelépésével egyidejűleg köteles közétenni. 

(8) A helyi tömegközlekedésben igénybe vehető kedvezmények 
valamint a díjmentes utazásra való jogosultság feltételeit, a 139/2006. 
(VI. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.  

Értelmező rendelkezések 
2. § 

 
E rendelet alkalmazásában: 
 
a.) helyi személyszállítás: Hajdúszoboszló város közigazgatási 
határán belül - helyi díjszabás alapján - végzett menetrend szerinti helyi 
személyszállítás, amely közszolgáltatási szerződés alapján végezhető. 
 
b.) menetrend szerinti személyszállítás: A menetrend alapján 
végzett, az utazási feltételek megtartásával bárki által igénybe vehető 
szolgáltatás. 
 
c.) menetjegy: A Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által közlekedtetett menetrend szerinti helyi 
járatokon, egyszeri, átszállás nélküli utazásra jogosító értékszelvény. 
 
d.) arcképes bérlet: A Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság által kiállított, fényképpel ellátott utazási igazolvány, 
amely tulajdonosát, az adott időszakra érvényes bérletszelvénnyel 
együtt a közlekedési társaság által közlekedtetett menetrend szerinti 
helyi járatokon, érvényességi időtartamán belül korlátlan számú 
utazásra jogosítja.  
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e.) bérletszelvény: Az érvényességi időtartamon belül a Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által közlekedtetett 
menetrend szerinti helyi járatokon a szolgáltató, vagy a vonatkozó 
jogszabályok alapján arra jogosult szervezetek által kiállított, érvényes 
arcképes utazási igazolvánnyal együtt utazásra jogosító értékszelvény.  

 
 

A helyi utazásért fizetendő árak 
3. § 

 
 

(1) A menetjegy ára az autóbusz vonalszakaszain nettó: 129,25.- Ft  
 
(2) Az arcképes utazási igazolvánnyal, diákigazolvánnyal együttesen 
érvényes autóbusz bérletszelvény ára az autóbusz vonalszakaszain: 

 

a./ az arcképes egyvonalas 
bérletszelvény nettó ára egész 
hónapra: 

1.916,42.- 
Ft 

b./ az arcképes összvonalas 
bérletszelvény nettó ára egész 
hónapra: 

2.870,83.- 
Ft 

c./ tanuló és nyugdíjas 
összvonalas bérletszelvény nettó 
ára egész hónapra: 

1.445,83.- 
Ft 

(3) A szolgáltató az egy hónapnál hosszabb időszakra érvényes 
bérletszelvények árát a jelen rendeletben meghatározott díjak 
figyelembe vételével, az egy hónapra érvényes díj, a bérletszelvény 
érvényességi időtartama hosszának megfelelő többszörözésével 
állapítja meg.  
 
(4) A teljes havi bérletszelvények az érvényességük kezdetéig teljes 
áron válthatók vissza. 
A teljes havi bérletek a tárgyhó 15-ig 50%-os árban a 
gépkocsivezetőnél válthatók vissza.  
A visszaváltás kezelési költsége 87,50 Ft. 
 
(5) A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt 87,50 Ft. Az 
elrontott, vagy megrongálódott bérletigazolványok kicserélési díja  
87,50 Ft. 
 
(6) A kutyaszállítás díja azonos a járműre érvényes menetjegy árával, a 
vakvezető kutya és a rendőrségi kutya kivételével, melyek szállítása 
díjtalan. 
 
(7) A helyi tömegközlekedési eszközökön minden utas legfeljebb 2 db 
40x50x80 cm-t, vagy 1 db 200x20x20 cm-t meg nem haladó, egy 
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személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó 
kézipoggyászt, illetve 1 db szánkót, egy pár sílécet, egy köteg 
facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen. A felsoroltaktól 
eltérő méretű, illetve több darab nem szállítható.  
 

Pótdíjak 
4. § 

 
(1) A rendelet 3. §-ának (1)-(3) bekezdésében megállapított, az 
utazásért fizetendő díjon felül pótdíjat köteles fizetni, aki 

a./ érvényes menetjegy nélkül kísérli meg az utazást, 
b./ érvényes arcképes igazolvány, diákigazolvány és/vagy 
bérletszelvény nélkül kísérli meg az utazást, 
c./ valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, 
d./ olyan bérletszelvénnyel kísérli meg az utazást, amelyre az arcképes 
utazási igazolvány, vagy a diákigazolvány száma nincs tintával, 
olvashatóan rávezetve, 
e./ az 1. § (5) bekezdése alapján készített utazási feltételeket 
megszegi, 
f./ külön érvényes menetjegy nélkül szállítja a 3. § (7) bekezdésébe 
tartozókat, 
g./ aki a 3. § (8) bekezdésében foglaltakat megszegi, 
h./ utasként, vagy az általa szállított poggyász, élő állat bepiszkítja a 
járművet. 

 

 

(2) A pótdíj összege:  

a./ az (1) bekezdés a-h./ pontjában foglaltak megszegése 
esetén 

- helyszíni kiegyenlítés esetén: 2.500.-Ft 

- 3 napon belüli kiegyenlítés esetén: 4.000.-Ft 

- 30 napon belüli kiegyenlítés esetén: 6.000.-Ft 

- 30 napot meghaladó teljesítés esetén:10.000.-Ft 

 
 
(3) Aki az ellenőrzés idején rendelkezik érvényes bérlettel vagy utazási 
igazolvánnyal, de azt az ellenőrzéskor nem tudja felmutatni, mentesül a 
pótdíj megfizetése alól, amennyiben 
72 órán, illetve 3 munkanapon belül a tömegközlekedési eszközöket 
üzemeltetők által kijelölt helyen bemutatja és nettó 260,83 Ft 
bérletbemutatási díjat megfizet.  

 
Az oktatási és nevelési intézmények által rendelt helyi autóbusz-

különjáratok hatósági díja 
5. § 
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(1) Az oktatási és nevelési intézmények által rendelt helyi autóbusz-
különjáratok hatósági díja: 
 

 Az autóbusz típusa 

 szóló csukl
ós 

Ft/km 160,-
Ft 

160,-
Ft 

Ft/óra 2.000
,-Ft 

2.000
,-Ft 

Legkisebb 
fuvardíj (Ft) 

7.500
,-Ft 

8.800
,-Ft 

 
(2) A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a megrendelő 
írásban köteles igazolni.  
A különjárati autóbuszon az iskolák és tanintézetek tanulói, továbbá a 
kíséretüket ellátó pedagógusok és szülők utazhatnak az (1) 
bekezdésben meghatározott díjak szerint. 
 
(3) A különjárati díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani, 
hogy az érvényes óra, vagy km díjat meg kell szorozni a díjszámítási 
idővel, vagy a díjszámítási távolsággal. A két eredmény közül a 
magasabb díjat kell felszámítani.  
 
(4) Ha a (3) szerint számított díj nem éri el az autóbuszonként a 
legcsekélyebb díjat, úgy a legkisebb fuvardíjat kell alkalmazni. 
 
(5) a./ A díjszámítási idő a hajdúszoboszlói telephelyről induláskor a 
telephelyre visszaérkezésig eltelt idő. Minden megkezdett órát a 
kerekítés szabályai szerint kell kerekíteni.  
b./ A díjszámítási távolság a garázsból (telephelyről) indulástól a 
garázsba (telephelyre) visszaérkezésig megtett kilométer. Minden 
megkezdett kilométert teljes kilométernek kell tekinteni. 
 
 

6. § 
 
E rendelet 2007. február 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
többször módosított 2/1992. (I.30.) Ör. számú rendelet hatályát veszti. 
 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság FEB tagjainak visszahívására, új FEB 
tagok megválasztására.)          
 
1/2007. (I.25.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
társaság Felügyelő Bizottságának tagjait  
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- Majoros Petronella /an: Vágó Ilona/ 4200 Hajdúszoboszló, 
 Major u. 17.sz. 
- Harsányi István /an: Csirkés Erzsébet/ 4200 Hajdúszoboszló, 
Hajnal u. 17. sz.  
- Turi László /an: Magyar Piroska/ 4200 Hajdúszoboszló, 
Szilfákalja 31/A sz.  
 
alatti lakosokat a 2006. évi IV. tv. 31. §. (1) bek. b, pontja alapján 2007. 
január hó 31. napjával, az eddig végzett munkájuk érdemi elismerése 
mellett visszahívja, egyben  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
társaság Felügyelő Bizottságának új tagjaivá:  
 
- Majoros Petronella /an: Vágó Ilona/ 4200 Hajdúszoboszló, 
Major u. 17. sz.  
- Tarcsi András /an: Fónyad Ilona/ 4200 Hajdúszoboszló, 
Bocskai u. 7. sz.  
- Radácsi Gusztáv /an: Kigyós Róza/ 4200 Hajdúszoboszló, 
Bercsényi u. 32. sz.  
 
alatti lakosokat a 2006. évi IV. tv. 24. §. (1) bek. alapján 2007. február 
hó 01. napjával megválasztja. A Felügyelő Bizottsági tagok jogviszonya 
2007. február hó 01. napján kezdődik, a jogviszony vége 2011. május 
hó 31. napja.  
 
A Képviselőtestület utasítja a társaság vezérigazgatóját, hogy az 
iratokat nyújtsa be a Hajdú-Bihar Megyei Bírósághoz, mint 
Cégbírósághoz a változások átjegyzése érdekében.  
 
Határidő: döntéstől számított 30 napon belül  
Felelős: Mészáros Sándor vezérigazgató  
 
 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítására.) 
 
2/2007. (I.25.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete, mint Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi 
jogainak gyakorlója (egyedüli részvényes) a társaság által 2007. január 
25-én beterjesztett, a 2006. évi IV. törvénynek megfelelően módosított 
Alapító Okiratát elfogadja, utasítja a vezérigazgatót, hogy azt a Hajdú-
Bihar megyei Cégbírósághoz nyújtsa be.  
 
Határidő: a döntéstől számított 30 napon belül  
Felelős: Mészáros Sándor vezérigazgató  
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(Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és 
Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEB 
tagjainak visszahívására, új FEB tagok megválasztására). 
 
3/2007. (I.25.) Képviselőtestületi határozat.  
 

I.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
társaság Felügyelőbizottság tagjait:  
 
- Cseh Magdolna (an: Bercs Ilona) 
4200 Hajdúszoboszló, Kossuth u. 20. 
- Dede Ernő (an: Kunkli Mária) 
4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 32.  
alatti lakosokat a 2006. évi iV. tv. 32. § (1) bek. b, pontja alapján 2007. 
január hó 31. napjával, az eddig végzett munkájuk elismerése mellett 
visszahívja.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
társaság Felügyelőbizottságának új tagjaivá:  
 
- Dede Ernő (an: Kunkli Mária) 
4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 32.  
- Kocsis Róbert (an: Dóró Sarolta)  
4200 Hajdúszoboszló, Luther u. 7.  
szám alatti lakosokat a 2006. évi IV. tv. 24. §. (1) bek. alapján 2007. 
február hó 01. napjával megválasztja.  
A felügyelőbizottsági tagok jogviszonya 2007. február hó 01. napjával 
kezdődik, a jogviszony vége 2011. május 31. napja.  
 

II.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Erdei 
Gyula önkormányzati képviselőt jelöli ki közgyűlési képviselőnek, aki a 
2007. január 29-én 11.00-kor kezdődő Közgyűlés keretében a 
napirendekkel kapcsolatos döntéseket meghozza.  
 
Felelős: polgármester,  
              Czeglédi Gyula vezérigazgató  
 
 
(Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és 
Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Alapszabályának módosítására.) 
 
4/2007. (I.25.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a 
Hungarospa Hajdúszoboszló Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen 
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Működő Részvénytársaság Alapító okirat Alapszabállyá alakítását a 
melléklet szerint.  
Határidő: - 
Felelős: - 
 
 
(Jelentés a polgármesteri hivatal 2005-2006. évi összehangolt 
teljesítmény- és minőségügyi rendszerének eredményeiről és 
javaslat a következő ciklus (2007-2010.) céljainak 
meghatározására.) 
 
5/2007. (I.25.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a hivatal jelentését a 2005-
2006. évi összehangolt teljesítmény és minőségrendszer eredményeiről 
elfogadja.  
A testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 
alapján a polgármesteri hivatal fő tevékenységi területein a 
köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt 
célokat a 2007-2010. évekre vonatkozólag az alábbiak szerint 
határozza meg:  
 

 
TELJESÍTMÉNYCÉLOK 

(kötelező jellegű) 
 

 
1. Testületi szervek működési feltételeinek javítása, 
döntés-előkészítés és végrehajtás jobb végzése: 
- tervszerűség fokozása (munka- és üléstervek, 
szabályozások, ülés-előkészítés, végrehajtás-szervezés 
stb.), 
- stratégiai tervezés (gazdasági program, ágazati 
koncepciók, programok stb.), 
- felügyelet- és ellenőrzésben részvétel 
(önkormányzati intézmények, gazdasági társaságok), 
- együttműködés települési és azon kívül szervekkel, 
szervezetekkel, 
- információszolgáltatás, tájékoztatás. 
 

 
2. Államigazgatási hatósági ügyvitel fejlesztése: 
- munka- és igazgatás-szervezés, 
- eredményesség-növelés (hatósági ellenőrzés, 
szigorú, ugyanakkor méltányos jogalkalmazás, behajtás, 
végrehajtás, illetve annak kikényszerítése), 
- hátralékcsökkentés, 
- informatikai alkalmazásfejlesztés. 
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3. Hivatalvezetés, erőforrás-biztosítás: 
- stratégiai és operatív irányítás, vezetés javítása, 
- technikai feltételek kialakítása (épületek, irodák, 
bútorzat, irodaszer stb.), 
- humán szükségletek (személyzet, létszám- és 
bérgazdálkodás, képzés, továbbképzés stb.), 
- információellátás, adatszolgáltatás, 
- belső védelmi (vagyon-, munka-, tűz- és 
adatvédelem) funkciók. 
 

 
4. Közszolgáltatások, településfejlesztés: 
- szolgáltatás-szervezés, -menedzselés, -fejlesztés, 
- pénzügyek és gazdálkodás, beruházások, 
- vagyonkezelés, 
- településrendezés, 
- pályázatkészítés, 
- helyi gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás-bővítés. 
 

 

 
Határidő:  folyamatos,  
tájékoztatásra évente, tárgyévet követő év március 31. napjáig,  
  jelentésadásra a ciklust követő év március 31. napjáig  
Felelős: jegyző 
 
 
(Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanrész önkormányzati 
tulajdonba vételéről.) 
 
6/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat.  
 
1. Hajdúszoboszló Város önkormányzatának Képviselőtestülete 
úgy határoz, hogy a hajdúszoboszlói 3049 hrsz-ú ingatlan 273/472-ed 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését 
kezdeményezi. 
2. A képviselőtestület felhatalmazza Dr. Sóvágó László 
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 
ingatlanrész tulajdonjogának Önkormányzat részére történő 
megszerzése érdekében. 
3. Az ingatlant az önkormányzat a helyi közlekedési utak 
kialakítása önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba 
venni, és közterület kialakítás céljára kívánja felhasználni. 
4. Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti 
állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését és az ingatlan 
vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely 
követeléséről. 
5. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlanrész tulajdonba 
adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől 
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kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításáról, 
illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. 
6. Amennyiben az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított 5 
éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 50 %-át 
az Önkormányzat a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak átutalja. 
 
Határidő: folyamatos, 2007. március 1. 
Felelős: polgármester 
 
 
(Előterjesztés Szabó István és felesége kérelméről.) 
 
7/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat.  
  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Makkos F. u. 47. sz. alatti 
7642/29 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a beépítési kötelezettség 2007. 
szeptember 30. napig történő meghosszabbításához.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
hozzájárulását adja az építkezés befejezéséhez igénybe kívánt hitelhez 
kapcsolódóan a pénzintézet jelzálogjogot jegyeztessen be az 
ingatlanra.  
A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges iratok 
aláírására.  
  
Határidő: folyamatos, 2007. szeptember 30.  
Felelős: jegyző  
 
(Előterjesztés a Szerencsejáték Felügyelet megkereséséről.) 
 
8/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
hozzájárulását adja, ahhoz, hogy a pénzügyminiszter úr, a 
lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére 
vonatkozóan olyan tartalmú pályázatot írjon ki, amelynek keretében 
Hajdúszoboszló közigazgatási területén fogadóiroda kerüljön 
kialakításra. 
 
Határidő: 2007. január 31. 
Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés a Bajcsy-Zsilinszky utcán létesítendő 
transzformátorállomásról.) 
 
9/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat.  
 
- Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete tulajdonosi hozzájárulást ad 
az E.ON TITÁSZ ZRT. (4024. Debrecen, Kossuth u. 41.sz.) részére 
ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonát 
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képező hajdúszoboszlói 6238. hrsz-ú ingatlanon, mely a valóságban 
Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky utcát jelenti, - a K/T-09001-6/1. sz. 
helyszínrajz szerint elhelyezze a Bajcsy-Zs. u. 12. szám alatti ingatlan 
villamos-energia ellátását szolgáló,  
UK-2000-28. típusú 1000 kVA teljesítményű, mindösszesen 7 m2 
alapterületű közcélú transzformátorház felépítményét. 
- Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete tulajdonosi hozzájárulást ad 
az E.ON TITÁSZ ZRT. (4024. Debrecen, Kossuth u. 41. sz.) részére 
ahhoz, hogy a transzformátorház felépítménye, ráépítés jogcímén, a 
létesítést követően elkészített geodéziai munkarészen ábrázoltak 
szerint, - önálló ingatlanként, önálló tulajdoni lapon, az E.ON TITÁSZ 
ZRT- tulajdonaként, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, 
- Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete tulajdonosi hozzájárulást ad 
az E.ON TITÁSZ ZRT. (4024. Debrecen, Kossuth u. 41.sz.) részére, a 
hajdúszoboszlói 6238 hrsz-ú ingatlanon, a transzformátorház által 
elfoglalt, valamint annak kezeléséhez és karbantartásához 
mindösszesen szükséges 20 m2 nagyságú területre (földrészletre) – 
határozatlan ideig tartó – földhasználati jog alapításához, továbbá 
hozzájárulását adja a földhasználati jognak -  a létesítést követően 
elkészített geodéziai munkarészen ábrázoltak szerint, - az ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 
- A Képviselőtestület a földhasználati jog alapításához, valamint annak 
fennállásáig történő gyakorlásához – beleértve az alapításig terjedő 
ellenértéket is – 400.000,-Ft + ÁFA egyösszegű megváltási díj 
megfizetése mellett járul hozzá.  
A transzformátorállomás telepítésével kapcsolatos minden költség az 
E.ON TITÁSZ ZRT-t terheli, továbbá az E.ON TITÁSZ ZRT-nek 
gondoskodnia kell az eredeti állapot / tereprendezés, parkosítás / 
visszaállításáról. 
- A képviselőtestület a transzformátorállomás létesítéséhez annak 
függvényében járul hozzá, hogy a közútkezelő hozzájárulásában foglalt 
feltételeket maradéktalanul betartja. 
- A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az UK-
2000-28. típusú transzformátorállomás létesítésével kapcsolatos 
megállapodást – az önkormányzat képviseletében -  az E.ON TITÁSZ 
ZRt.-vel megkösse. 
 
Határidő: 2007. július 31. 
Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés hipermarket áruház közúti kapcsolatának kialakításáról.) 
 
10/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat:  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a hajdúszoboszlói 0228/2 hrsz-ú ingatlanon 
létesítendő hipermarket áruház megközelítése és közúti kapcsolatának 
kialakítása céljából, HÉSZ előírásai szerint, a hajdúszoboszlói 0348/1, 
0348/2, 0256, 0226/3, 0226/4, 0228/1 hrsz-ú ingatlanokból a szükséges 
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ingatlanrészek kisajátításra kerüljenek az alábbi feltételek teljesülése 
mellett: 
- A TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. teljes pénzügyi fedezete mellett 
sajátítja ki az önkormányzat az érintett ingatlanrészeket. 
- Az áruház megközelítését szolgáló közúti kapcsolat a Közlekedési 
Felügyelet, valamint az érintett szakhatóságok, közútkezelők által 
megadott előírások szerint kerül megépítésre. 
- Az áruház megközelítését szolgáló közút és közúti kapcsolat, 
közvilágítás üzemeltetéséről – külön megállapodás keretében – a 
TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. gondoskodik addig, amíg az útszakasz 
kizárólag az áruház megközelítését szolgálja.  
- A forgalmi rend változásából adódó esetleges egyéb költségeket a 
Tesco vállalja magára.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
felhatalmazza a polgármestert a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt.-vel 
létrejövő megállapodás aláírására. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a 
jegyzőt a kisajátítási eljárás elindítására. 
 
Határidő: 2007. július 31. 
Felelős: jegyző 
 
 
(Előterjesztés a Szép Ernő u. 16. szám alatti ingatlanra beérkezett 
vételi ajánlatokról.) 
 
11/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
tájékoztatóban foglaltakat megismerte, de egyelőre a Szép Ernő utca 
16. szám alatti ingatlant nem értékesíti. Felkéri a polgármestert hogy a 
vételi ajánlatot tevő cégeket a döntésről tájékoztassa.  
Határidő: 2007. január 31.  
Felelős: polgármester 
  

 

(Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 
meghatározásáról.) 
 
12/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az intézmények tekintetében 
2007. évre az alábbi nyersanyagnormákat és térítési díjakat állapítja 
meg.  
 
 

Intézmény 
2007. évi 
nyersanyagnorma 
Ft 

Rezsi 
költség Ft 

ÁFA Ft 
2007. évi 
térítési díj Ft 
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Bölcsőde 253 - 51 304 

Óvodák 254 - 51 305 

Ált. Iskola 
7-10 év 
10-14 év 

 
265 
279 

 
- 
- 

 
53 
56 

 
318 
335 

Kollégium 
Középiskola 

Szociális 
étkezés 

 
479 

 
238 

 
- 
 

73 

 
96 

 
62 

 
575 

 
373 

 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 
 (Előterjesztés pótigényekről.) 
 
13/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete a Pénzügyi Gazdasági 
Bizottság vis maior keretéből 4.178 eFt-ot, a különbözetre 11.553 eFt 
hitel felvételét kéri az alábbi intézményi megbontásban: 
Szép Ernő Kollégium   10.121 eFt 
Gönczy Pál Ált. Iskola        585 eFt 
Hőgyes Endre Gimnázium:       686 eFt 
Sportház:       1.495 eFt 
Polgármesteri Hivatal:        715 eFt 
Szép Ernő u. alatti ingatlan:    1.595 eFt 
Szociális Szolgáltató Központ:         534 eFt  
  
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
(Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000(XI.23.) 
számú  önkormányzati rendelet módosítására).  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2/2007. (I. 25.) számú 
rendelete a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000. (XI. 23.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a többször módosított, a 
lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000. (XI. 23.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 

1.§ 
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A rendelet 2. §-a a következő, (3) bekezdéssel egészül ki: 
A bérbeadó az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek 
bérbeadásával kapcsolatos feladatainak ellátása kapcsán tudomására 
jutott adatok kezelése során a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 
rendelkezéseit és a kapcsolódó jogszabályokat köteles alkalmazni. 
   

2.§ 
 

A rendelet 4. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
A beérkezett pályázatokat a bérbeadó az illetékes bizottság elé 
terjeszti, majd a bizottság által meghatározott pályázóval köti meg a 
bérleti szerződést. Amennyiben a döntés több bizottság hatáskörét 
érinti, és a kiválasztandó bérlő személyében nem tudnak megegyezni, 
úgy a bérbeadó köteles a pályázatokat a képviselő-testület elé 
terjeszteni döntésre. A kérelmek elbírálásánál a munkáltató véleményét 
minden esetben ki kell kérni. 
 

3.§ 
 

A rendelet 10. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A 8. §. (1) bekezdés szerinti jogosultak bérbevételi kérelmet a (2) 
bekezdésben felsorolt mellékletekkel ellátva nyújthatnak be a 
bérbeadóhoz. A bérbevételi kérelem benyújtásának előfeltétele, hogy a 
bérbeadó a bérbe adandó lakások jegyzékét közzétegye. 
  

4.§ 
 

A rendelet 10. §-ának (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A bérbeadó a beérkező kérelmeket 30 napon belül megvizsgálja és 
előzetesen megállapítja, hogy a kérelmet benyújtó a  rendelet szerinti 
feltételeknek megfelel-e. A megfelelőséghez minden esetben helyszíni 
adatgyűjtést kell végezni. A bérbeadó az így előkészített kérelmeket 
nyilvántartásba veszi és a bérlő kiválasztása (bérlőkijelölési döntés) 
érdekében az Egészségügyi- és Szociális Bizottság elé terjeszti.  
 

5.§ 
 

(1) E rendelet 2007. február 1. napjával lép hatályba.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyeket a kérelem 
időpontjában hatályos rendelet alapján kell elbírálni. 
 
 
(Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról).  
 
14/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat:  
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Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a lejárt határidejű testületi 
határozatok végrehajtásáról adott 2007. januári jelentést tudomásul 
veszi. 
  
Határidő: - 
Felelős:   - 
 
 (Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek meghatározásáról.) 
 
15/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. tv. 90. § (1), alapján a mellékelt térképnek megfelelően 
határozza meg, a város általános iskoláinak felvételi körzeteit.  
A jelen előterjesztésben meghatározott felvételi körzeteket 2007. 
szeptember 1-től kell alkalmazni, de figyelembe kell venni a 2007/2008. 
tanévre történő általános iskolai felvételi eljárás szervezésénél. 
 
Határidő:  2006. január 25. 
Felelős:  jegyző 
 
 (Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak 
módosításáról). 
 
16/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. tv 102. § (2) a pontjában meghatározott jogkörében eljárva, 
az alábbi intézmények alapító okiratait az előterjesztésben szereplő 
módosításokkal jóváhagyja. 
Egyesített Óvodai Intézmény  

Thököly Imre Általános Iskola 

Bocskai István Szakképző Iskola 

Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 

Határidő:  2007. január 31. 

Felelős: jegyző 

  

(Előterjesztés a Thököly Imre Általános Iskola nevelési és pedagógiai  
programjáról és az alapító okiratáról.) 
 
17/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat. 
 
I. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. § 
alapján a Thököly Imre Általános Iskola alapító okiratát az alábbiakkal 
kiegészíti:  
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A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 
26/1997 (VII. 10) MKM rendelet szerint korai két tannyelvű iskolai 
oktatás. 
 
A teljes kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozás időkeretének 
megállapítása a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 52.§ 3., 6, 7 
és 9. bekezdésében, illetve a 124. § 4. bekezdés a./ pontjában 
meghatározottak szerint, a 3.sz.  melléklete által előirt    tanulócsoport 
létszámhatárok  betartásával  történik. 
 
Határidő: 2007. szeptember 1. 
Felelős:   jegyző, igazgató 
 
II. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. 
102. § (2) f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a szakértő 
vélemény, valamint az intézmény vezetőjének nyilatkozata alapján a 
Thököly Imre Általános Iskola pedagógiai programját jóváhagyja. 
 
Határidő: 2007. szeptember 1. illetve folyamatos 
Felelős:   jegyző 
  
(Előterjesztés a Gönczy Pál Általános Iskola nevelési és pedagógiai 
programjáról és az alapító okiratáról.) 
 
18/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat. 
 
I. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. § 
alapján a Gönczy Pál Általános Iskola alapító okiratát az alábbiakkal 
kiegészíti:  
 
A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 
26/1997 (VII. 10) MKM rendelet szerint korai két tannyelvű iskolai 
oktatás. 
 
A teljes kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozás időkeretének 
megállapítása a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 52.§ 3., 6, 7 
és 9. bekezdésében, illetve a 124. § 4. bekezdés a./ pontjában 
meghatározottak szerint, a 3.sz.  melléklete által előirt    tanulócsoport 
létszámhatárok  betartásával  történik. 
 
Határidő: 2007. szeptember 1. 
Felelős:   jegyző, igazgató 
 
II. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. 
102. § (2) f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, a szakértő 
vélemény, valamint az intézmény vezetőjének nyilatkozata alapján a 
Gönczy Pál Általános Iskola pedagógiai programját jóváhagyja. 
 
Határidő: 2007. szeptember 1. illetve folyamatos 
Felelős:   jegyző 
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(Előterjesztés az Országos Labdarúgópálya Létesítési Programban való 
részvételre, a pályázat előkészítésére.) 
 
19/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a programban való részvételi szándékot, illetve a  pályázat 
előkészítését. 
 
Határidő: 2007. január 30. 
Felelős:   jegyző 

    
(Tájékoztató a hajdútelepítés 400 éves évfordulójának megünneplésére 
létrehozott Programkoordinációs Bizottság éves munkájáról.) 
  
20/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat.  
 

1.) Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete a hajdútelepítés 400 éves 
évfordulójának megünneplésére létrehozott Programkoordinációs 
Bizottság éves munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
2.) A Programkoordinációs Bizottság elmúlt évi munkája során szerzett 
tapasztalatai alapján megállapítjuk, hogy a város kulturális életében 
(elsősorban a kiemelt nyári szezonban tartandó nagyrendezvényekre, 
valamint a kiemelkedő, és/vagy helytörténeti jelentőségű évfordulók 
megünneplésére) szükség van egy integráló szervezeti egységre, az 
operatív munkát irányító koordináló szervezetre, ezért Hajdúszoboszló 
Város Képviselőtestülete 2007-ben is felhatalmazza a 
Programkoordinációs Bizottságot (munkacsoportot) a mellékelt 
Szervezeti és Működési Szabályzat alapján történő működéséhez. 

Határidő: 2007. december 31.  
Felelős: Varga Imre - irodavezető  
 
 
(Előterjesztés dűlő utak elnevezéséről.) 
 
21/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szováti út vasúton túli városunk illetékességéhez tartozó részét Szováti 
útfélnek nevezi el.  

Csatornakert dűlőit az alábbiak szerint nevezi el: 

hrsz elnevezés 

10473 hrsz Alma dűlő 

10698 hrsz Pityeri dűlő 

10777/2 hrsz Körte dűlő 
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10872 hrsz Meggy dűlő 

10983 hrsz Szilva dűlő 

10951 hrsz Cseresznye dűlő 

10448/1 hrsz Ribizli dűlő 

10777/1 hrsz Szeder dűlő 

10670 hrsz Barack dűlő 

10 573 és 10 574 
hrsz 

Szőlő dűlő 

 
Határidő: 2007. február 28. 
Felelős:    jegyző 

 
 
(Előterjesztés közlekedési szövetségben való részvételről). 
 
22/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat. 
 
Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát 
fejezi ki arra vonatkozóan, hogy Hajdúszoboszló város Önkormányzata 
a Közlekedési Szövetségben, mint nonprofit korlátolt felelősségű 
társaságban tagként részt vegyen és tagi törzsbetétként a 
lakosságszám arányában megállapított vagyoni hozzájárulás javasolt 
mértékét elfogadja.  
 
A Képviselő-testület a társasági szerződés tervezetről a későbbiekben 
dönt. 
 
Határidő: - 
Felelős: jegyző 
 
 
(Előterjesztés egyes városüzemeltetési feladatok költségvetési 
pótigényéről.)  
 
23/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat. 
 
Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közvilágítás 2006 évi üzemeltetési többletköltségeire 1.710.741,-Ft 
összeget, míg a szökőkutak 2006. évi üzemeltetési többletköltségeire 
589.234,-Ft összeget biztosít költségvetésében hitel felvételével. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
              polgármester 
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 (Interpellációra válaszadás). 
   

24/2007. (I. 25.) Képviselőtestületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kocsis Róbert 
képviselőnek Szabó László közmeghallgatáson felvetett észrevételeivel 
kapcsolatos interpellációjára adott választ  elfogadja.   

 
Határidő: - 

  Felelős: - 
 
 
 

K.m.f. 
 

 

Dr.Sóvágó  László sk.                                  Dr.Vincze Ferenc   sk.  
     polgármester                 jegyző 
 
 
 
A  kivonat hiteléül:   
   
Hajdúszoboszló, 2007. február 08.   
 
 
   Molnár Viktória  
          leíró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


