
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
 
Szám: 2640/2006.  
 
 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006. március  23-án  tartott 
nyilvános ülésének  jegyzőkönyvéből  
 
 
(Beszámoló Hajdúszoboszló város közbiztonságáról) 
 
 
45/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 2005. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja.  
A képviselőtestület megköszöni a város közbiztonsága érdekében kifejtett 
munkát és kéri a rendőrkapitány urat, hogy a köszönetnyilvánítást  
tolmácsolja a szolgálatot teljesítő állománynak.  
 
Hatáidő: --- 
Felelős: --- 
 
 
(Előterjesztés céltámogatási igény bejelentéséről) 
 
46/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselőtestülete a bruttó   999.752,-
eFt összköltségű,  1566 db ingatlant – bekötést- érintő szennyvízcsatorna 
hálózat építés II/B és III. üteme megvalósításához szükséges önerő - 
249.937,-eFt - biztosítására ingatlanonként 160,-eFt lakossági hozzájárulást 
állapít meg.  

A beruházás tényszámai az alábbiak szerint alakulnak. 
 
Beruházás összköltsége                                       999.752,-eFt 
Céltámogatással pályázni lehet (75%)                                    749.814,-eFt 
Saját forrás                               249.938,-eFt. 

 

A beruházás összköltségének ütemezése az igénybejelentés alapján az 
alábbiak szerint alakul: 
 
 



 2 

2006. évben 30 %, azaz                                                            299.926,-eFt 
2007. évben 50%,  azaz                                                            499.874,-eFt 
2008. évben  20%, azaz                                                            199.952,-eFt 
      Összesen:             999.752,-eFt 
 
Ennek megfelelően az önrész biztosításának ütemezése a teljes II/B és III. 
ütem vonatkozásában - igazodva a céltámogatás igénybevételének 
ütemezési feltételeihez - az alábbiak szerint alakul: 
 
2006. évben 30 %, azaz                                                              74.982,-eFt 
2007. évben 50%,  azaz                                                            124.968,-eFt 
2008. évben  20%, azaz                                                              49.988,-eFt 
      Összesen:                                                                           249.938,-eFt 
 
 
Egy lakóingatlanra vonatkozóan a költségek alakulása évenkénti 
ütemezésben az alábbiak szerint alakul: 
 
2006. évben 30%, azaz                                                                      48,-eFt 
2007. évben 50%, azaz                                                                      80,-eFt 
2008. évben 20%, azaz                                                                      32,-eFt 
     Összesen:                                                                                   160,-eFt 
 
A Képviselő-testület igazolja, hogy a céltámogatással megvalósuló 
beruházás a 15/2004. (X.01.) Ör. sz. rendelettel elfogadott 
településrendezési tervvel  ( HÉSZ ) összhangban van. 
 
A Képviselő-testület igazolja, hogy  

a.) az igénybejelentésben foglalt adatok, információk és dokumentumok 
teljes körűek, valódiak és hitelesek;  

b.) az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből folyósított 
támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs; 

c.) a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét az 
önkormányzat saját forrása biztosítja. 

d.) a beruházás megvalósítása víziközmű társulat létrehozásával 
történik.  

 
A Képviselő-testület dönt jelen beruházás építése mellett, mivel az érintett 
területre vonatkozóan az ingatlan tulajdonosok legalább 80 %-a vállalja a 
hálózatra való bekötést, továbbá igazolja, hogy kilométerenként az 50 db 
rákötés biztosított. 

Hajdúszoboszló város Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés  aláírására és 
benyújtására. 
 
Határidő:  2006.április 01. 
Felelős:   polgármester 
               jegyző 
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(Költségvetési rendelet módosítása) 
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2006. (III.23.)  számú  rendelete Hajdúszoboszló  város 2006 évi 
költségvetéséről szóló  5/2006. (II.23) Ör. számú  rendelet 
módosításáról  
 
 
A 2005. évi költségvetési rendelet 2. §. (1)-(3) bekezdései az alábbiak 
szerint módosulnak:  
 

 
II. FEJEZET 

 
A  költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 

 
2. §. 

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

és kiadások egyenlegét  
 

5.131.997 eFt bevétellel, 
5.204.334 eFt kiadással és  
   483.115 eFt hiánnyal állapítja meg. 

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

5.204.334 eFt-ban  fogadja el, az alábbi címrend szerinti 
részletezésben:  

 
 

Működési jellegű bevételek 
 
1. Önálló intézmények bevételei /1. sz. melléklet/        434.004 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz. melléklet/        5.328 eFt 
3. Helyi adóbevételek /3. sz. melléklet/              822.000 eFt 
4. Önkormányzat egyéb bevételei és átvett pénzeszközök  
         /4-5. sz. melléklet/                      557.670 eFt 
5. Központosított előirányzat /6. sz. melléklet/                           640 eFt 
6. Állami támogatások                                      1.977.297 eFt 
7. Átengedett központi adók /3.sz. melléklet/                        740.676 eFt 
 
     Működési jellegű bevételek összesen:               4.557.615 eFt 
 
 
 
                               Felhalmozás jelegű bevételek  
 
1. Vagyonhasznosítási bevétel /7. sz. melléklet/       391.672 eFt 



 4 

2. Céltámogatás               79.998 eFt 
3. Lakásgazdálkodás  egyéb bevételei /7. sz. melléklet/            7.500 eFt 
 

Felhalmozás jellegű bevételek összesen:                    476.670 eFt 
 

Beruházási hitel                    72.337 eFt 
Pénzmaradvány igénybevétel             97.712 eFt 
 
Bevételek mindösszesen:       5.204.334 eFt 
 
(3) A képviselőtestület a  a 2006. évi költségvetés kiadási főösszegét 

5.204.334 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
részletezésben:  

 
Működési jellegű kiadások 

 
1. Részben önálló intézmények kiadásai (9.sz. melléklet/      173.632 eFt 
2. Önkormányzati feladatok /10.sz. melléklet/      678.934 eFt 
3. Városüzemeltetési feladatok /11.sz. melléklet/      274.250 eFt 
4. Szociálpolitikai feladatok /12. sz. melléklet/      161.911 eFt 
5. Átadott pénzeszközök /10. sz. melléklet/              6.000 eFt 
6. Céltartalékok /13. sz. melléklet/                  102.828 eFt  
7. Államháztartási tartalék                     13.087 eFt 
8. Általános tartalék                    0  eFt 
 
    Karbantartási kiadások                   17.000 eFt 
 

           Működési kiadások összesen:              4.147.937 eFt 
 
 

Felhalmozás jellegű kiadások 
 

1. Beruházások és átadott pénzeszközök 
      /15. és 16. sz. melléklet/               1.027.177 eFt 
2. Intézmény-felújítások                     10.000 eFt 
3. Lakásgazdálkodás kiadásai                                          500 eFt 
 

Felhalmozás jellegű kiadások összesen          3.236.995 eFt 
 
Hiteltörlesztés          36.000 eFt 
Pénzmaradványt terhelő kifizetések                                  52.104 eFt 

 
     Kiadások mindösszesen:               1.037.677 eFt 
 
Hiteltörlesztés          18.720 eFt 
Kiadások mindösszesen:                                                5.204.334 eFt 
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3. §. 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. január 
1-től a 2006. évi költségvetés végrehajtásáig  kell alkalmazni.  
 
 
 
(Előterjesztés központi címzett támogatási igénybejelentésről) 
 
 
47/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  

 
 
I.  Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselőtestülete a bruttó    
    1.019.746,-eFt összköltségű szennyvízcsatorna hálózat építés befejező   
    üteme megvalósításához szükséges önerő - 254.936,-eFt –  
    biztosítására ingatlanonként 162,-eFt lakossági hozzájárulást állapít  
    meg.  
 
A beruházás tényszámai az alábbiak szerint alakulnak. 
 

Beruházás összköltsége                                    1.019.746,-eFt 
Címzett támogatással pályázni lehet (75%)                          764.810,-eFt 
Saját forrás                     254.936,-eFt. 

 
A beruházás összköltségének ütemezése az alábbiak szerint alakul: 
 
2007. évben 30 %, azaz                                                          305.926,-eFt  
2008. évben 50%,  azaz                                                           509.867,-eFt 
2009. évben  20%, azaz                                                           203.953,-eFt 
      Összesen:                                                                        1.019.746,-eFt 
 
Ennek megfelelően az önrész biztosításának ütemezése - igazodva a 
címzett támogatás igénybevételének ütemezési feltételeihez - az alábbiak 
szerint alakul: 

 
2007. évben 30 %, azaz                                                                  76.481,-
eFt 
2008. évben 50%,  azaz                                                            127.467,-eFt 
2009. évben  20%, azaz                                                              40.988,-eFt 
      Összesen:                                                                           254.936,-eFt 
 
 
Egy lakóingatlanra vonatkozóan a költségek alakulása évenkénti 
ütemezésben az alábbiak szerint alakul: 
 
2007. évben 30%, azaz                                                                      49,-eFt 
2008. évben 50%, azaz                                                                      81,-eFt 
2009. évben 20%, azaz                                                                      32,-eFt 
     Összesen:                                                                                   162,-eFt 
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A Képviselő-testület igazolja, hogy a címzett támogatással megvalósuló 
beruházás a 15/2004. (X.01.) Ör. sz. rendelettel elfogadott 
településrendezési tervvel  ( HÉSZ ) összhangban van. 
 
A Képviselő-testület igazolja, hogy  

a.) a beruházási koncepcióban foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;  

b.) az önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből folyósított 
támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs; 

c.) a támogatással létrejött létesítmény működtetésének fedezetét az 
önkormányzat saját forrása biztosítja. 

d.) a beruházás megvalósítása víziközmű társulat létrehozásával 
történik.  

 
A Képviselő-testület dönt jelen beruházás építése mellett, mivel az érintett 
területre vonatkozóan az ingatlan tulajdonosok legalább 80 %-a vállalja a 
hálózatra való bekötést, továbbá igazolja, hogy kilométerenként az 50 db 
rákötés biztosított. 
Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a beruházási koncepció benyújtására. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a 
beruházási koncepció elkészítésével Búti Gergely és Sisistyán József 
tervezőket bízza meg, melyért 500.000,-Ft+ÁFA díjazás illeti meg őket. 
  
Határidő:  2006.április 25. 
Felelős:  polgármester 
                jegyző  

 
 
(Előterjesztés pályázatkészítői és közbeszerzés lebonyolítói 
megbízásról) 
 
48/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
szennyvízcsatorna hálózat építés befejező üteme megvalósításához 
szükséges cél és címzett támogatási igénybejelentés elkészítésével, 
valamint annak sikeressége esetén a közbeszerzési eljárás lefolytatásával 
az  ÁÜTŐ Menver Általános Üzletviteli Tanácsadó Kft-t (1222. Budapest, 
Görög u. 14. sz.) bízza meg.  
A megbízási díj  900.000 Ft+20 % ÁFA, melyet a 2006. évi városi 
költségvetésből biztosít.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2006. március 25.  
Felelős: polgármester 
  jegyző 
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(Hajdúszoboszló város önkormányzata 2006. évi közbeszerzési terve) 
 
 

49/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat  2006. évi közbeszerzési tervét  az előterjesztés szerint  
elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2006. december 31.  
Felelős: polgármester 

 
 
 
(A  környezetvédelmi program 2006. évi intézkedési terve)  
 
50/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 2006. 
évi intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 

 
 

2006. évi intézkedési terv a környezetvédelmi 
program végrehajtására 

 
I. 

 
1. A Zsoldos dűlőn ideiglenes inert gyűjtő-lerakó üzembe helyezése 

1.500.000,-Ft önerő 
Felelőse: Főmérnök Főkönyvelő 

 
 

2. Szennyvízcsatorna hálózat építése II/A ütem 
88.445.200,-Ft állami céltámogatás 
132.667.800,-Ft önerő 
Felelőse: Főmérnök Főkönyvelő 

 
3. Szennyvízcsatorna hálózat építés befejező ütem 

749.814.000,-Ft állami céltámogatás 
249.938.000,-Ft önerő 
Felelőse: Főmérnök Főkönyvelő 

 
4. Szippantott szennyvíz - kezelés, tisztítás 

9.500.000,-Ft Önerő 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
5. Csapadékvíz, belvízrendezés, építés 

27.000.000,- Önerő 
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Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 

6. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés 
14.000.000,-Ft Önerő 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
7. Köztisztasági feladatok ellátása 

Lakossági kommunális hulladék gyűjtés, szállítás, válogatása és 
átrakása 
Zöld hulladékok komposztálása 
Közterületek tisztántartása és karbantartása 
+ a nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetése 
+ átrakó udvar üzemeltetése 
+ inert hulladéklerakó üzemeltetése 
39.000.000,-+48.600.000,-+12.000.000,-+5.000.000,- /saját forrás/ 
átszállítás többletköltsége: 14.700.000,- 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
8. Zöldterületek fenntartása 

33.000.000,-Ft /Önerő/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
9. Szúnyogirtás, rágcsáló és kártevő irtás 

6.000.000,-Ft /Önerő/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
 

II. 
 
Környezetvédelmi programban szereplő nem elsődleges prioritást élvező, 
forráshiány miatt csak pályázatok útján megvalósítható feladatok 
 
 
Föld védelme: 
 

- Az állattartás  során keletkező hígtrágyák kezelésének 
szigorítása, a korszerű technológiák bevezetésének 
ösztönzése. 

- A bányászati és tájsebet okozó tevékenység 
következtében kialakult agyagbányák, gödrök ellenőrzése, 
az elmaradt rekultivációk, tájrendezési feladatok 
elvégeztetése. 

- A mezőgazdaságilag gazdaságosan nem hasznosítható 
területek gyepesítése, erdősítése és vizes élőhelyként való 
hasznosítása. 

- Veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtése, tárolása, 
szállítása.  
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Víz védelme: 
 

- Állapotfelmérés, használat tervezése, állattartó telepek, 
hígtrágya kezelése és elhelyezése 

- Az ivóvíz és hévíz-kutak védelmének biztosításának 
megoldása 

- A városi sósvíz elvezetésének megoldása, a csapadékvíz-
elvezető rendszertől való függetlenítése  

- A felszín alatti, valamint a felszíni víz minőségének 
javítása 

- Környezetszennyező illegális tevékenységek felszámolása 
- A sekélymélységű kutak felmérése, szabályos 

kialakításának összehangolása 
- Felszíni eredetű diffúz terhelések csökkentése 
- Takarékos vízhasználat ösztönzése 
- Szennyvízcsatornára történő rákötések ösztönzése 
- Csapadékcsatornák karbantartása 
- A technológiai vizek újrahasznosításának támogatása 
- A kiváltható vízigény csökkentése 
- A megfelelő műszaki feltételek biztosítása 
- Fertőzésmentes üzemelés 
- Szivattyútelep átépítése 

 
Levegő védelme: 
 

- Programok és intézkedési tervek kidolgozása illetve ezek 
koordinálása a levegő- minőségének javítása érdekében 

- Levegővédelmi programok összehangolása a közlekedési 
szektorban végrehajtandó akciókkal 

- Folytatni kell a légszennyezésre, elsősorban a környezeti 
levegőminőségre vonatkozó határértékek adatbázisának 
kialakítását és közzétételét TIKÖVIFE és az ÁNTSZ 
bevonásával 

- Intézkedéseket kell előkészíteni és megvalósítani az 
energiahatékonyság javítására 

- Allergén növények irtása magszórás ideje előtt. 
- A szálló por és a felületi szennyező források bűzhatásának 

csökkentése végett védőerdősávok telepítése 
 
Határidő:  2006. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 
(Hajdúszoboszló város önkormányzata 2006. évi beruházási 
programja) 

 
51/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. 
évre vonatkozó beruházási programban foglaltakat, mellékletével együtt  
elfogadja.  
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Határidő:  folyamatos, ütemterv szerint  
Felelős: jegyző 
 
 
 
(Rendkívüli belvíz védekezési költségek finanszírozása) 
 
52/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elmúlt 
időszak  rendkívüli esőzései miatt szükségessé váló belvíz-védekezési 
munkálatok többletköltségeinek finanszírozására a Hajdú_Bihar Megyei 
Területfejlesztési Tanácshoz benyújtott vis maior támogatás iránti 
igényekkel egyetért.  
A képviselőtestület nyilatkozik, hogy a vis maior tárgyára vonatkozóan  
biztosítással  nem rendelkezik.  
A tanács támogató döntésének  hiányában a rendkívüli védekezés során 
felmerült és következményképpen  esedékessé váló helyreállítások 
elvégzésére 963.761 Ft összeget biztosít hitel felvételével.  
Utasítja a jegyzőt a helyreállítási munkálatok megkezdésére.  
 
Határidő: 2006. május 31.  
Felelős: jegyző  
 
 
(Előterjesztés „A Megye Egészséges Ifjúságáért” pályázati 
támogatásról) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat „A Megye Egészséges 
Ifjúságáért” Ideiglenes Bizottsága által kiírt felhívásra.  
A pályázat céljai a következők:  
 
1. A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola sportpályájának burkolat 

felújítása, melynek költsége 6.595.320 Ft.,  amelyhez a szükséges 
önerőt  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a következőképpen biztosítja: 551.600 Ft-ot a  Kulturális és Sport 
Bizottság saját költségvetési keretei és alapjai  terhére  1.043.720 Ft-ot 
hitel felvétellel.  

 
2. A Luther utcán 5821/3 hrsz-on található játszótér átépítése, melynek 

összköltsége 5.549.940 Ft, amelyhez a szükséges önerőt 554,994 Ft-
ot  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hitel 
felvétellel biztosítja.  

 
Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja,   
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hogy a támogatással megvalósított létesítmény, berendezések  
szakszerű karbantartásáról és balesetmentes üzemeltetéséről legalább 
10 éven keresztül gondoskodik.  

 
Határidő: 2006. december 31.  
Felelős: jegyző 

 
 
(Elővásárlási jogok gyakorlásával kapcsolatos előterjesztés)) 
 
54/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
a 0521/414, a 0521/415 és a 0521/416 hrsz-ú  külterületi,  
valamint a 2130/A/23 és a 2130/A/11 hrsz-ú  ingatlanok esetében 
a Vht-ban biztosított elővásárlási jogával  nem kíván élni.  
 
Határidő:  március 31.  
Felelős: polgármester  

 
 
(Önkormányzati rendelet módosítása) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
8/2006. (III.23.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (IV.20.)  Ör. 
módosításáról  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
5/2000. (IV.20.) számú rendeletét (a továbbiakban: Ör.) a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben kapott felhatalmazás 
alapján az alábbiak szerint módosítja:  

 
1. § 

 
Az Ör 11. § (1) bekezdés a./ pontja a „megszerzése” szó után az 
alábbiakkal egészül ki:  
 
(kivéve ingatlannak a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvényben foglalt elővásárlási jog alapján történő megszerzése)  

 
2. § 

 
 
Az Ör. az alábbi 12/A. §-sal egészül ki: 
 
A  Pénzügyi, Gazdasági Bizottság a Pénzügyi- és Gazdasági Iroda 
értékbecslésen alapuló javaslata alapján dönt – a bírósági végrehajtásról 
szóló 1994. évi LIII. törvény szerint – az önkormányzatot megillető 
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elővásárlási jog gyakorlásáról. A Pénzügyi, Gazdasági  Bizottság a 
képviselőtestületet  következő ülésén tájékoztatja döntéséről. 
 

3. § 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
(A Széchenyi István Kollégium hasznosításával kapcsolatos 
előterjesztés) 
 
 
55/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város   Önkormányzatának  Képviselő-testülete   
megbízza a jegyzőt, hogy folytassanak tárgyalást a Szép Ernő u. 16. szám 
alatti volt Széchenyi István Kollégium ingatlanának hasznosítására 
pályázatot benyújtottakkal. Ez alapján a következő képviselőtestületi 
ülésre készítsenek új előterjesztés a hasznosítás módjára vonatkozóan.  
 
Határidő: 2006. április 27.  
Felelős: jegyző 
 
 
(Előterjesztés nyilvános illemhely hasznosítására) 
 
56/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete – az 
elhangzott bizottsági módosítással - egyetért  a Fesztivál tér melletti 
nyilvános illemhely hasznosítására kiírt pályázati felhívással és annak 
feltételeivel.  
Felkéri a jegyzőt a pályázat lebonyolítására, felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására.  
 
Határidő: azonnal, szerződéskötésre: 2006. április 15. 
Felelős: polgármester 
  jegyző 
 
 
(A  nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetésére kiírt 
pályázattal kapcsolatos előterjesztés) 
 
57/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
városi főmérnököt, valamint a főkönyvelőt,  kezdjenek   tárgyalásokat a 
nádudvari kommunális  hulladéklerakó  közös üzemeltetése feltételeinek  
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meghatározása, valamint  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
résztulajdonjoga elismerése és az ingatlan-nyilvántartásban történő 
feltüntetése érdekében. 
A tárgyalások menetéről és eredményéről a képviselőtestületet 
tájékoztassák.  
 
Határidő: folyamatos, 2006. június 30.  
Felelős: irodavezető-főmérnök  
  irodavezető-főkönyvelő  
 
 
(Szolgálati lakás bérbeadása)  
 
58/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 62. szám alatti szolgálati lakás bérlőjéül 
Kovács Richárdné Molnár Enikőt  jelöli  ki 2011. március 31-ig.    
 
Határidő: 2006. március 31.  
Felelős: Hajdúszoboszlói  Városgazdálkodási Rt.  

Vezérigazgatója 
 
 
(A Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Egyházkerületének 
kérelme) 

 
59/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testület a  

Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Egyházkerület 
Hajdúszoboszlón történő kb. 300 férőhelyes idősek otthona 
létesítéséhez elvi támogatását adja, és hajlandó a településrendezési 
terveket módosítani, amennyiben a költségeit az  egyházkerület fedezi.  

 
2. A képviselőtestület utasítja a városi főépítészt, hogy a következő 

képviselőtestületi ülésre terjessze be a rendezési tervekre és a HÉSZ-
re vonatkozó további  módosítási kérelmeket, az esetleges 
településfejlesztési  koncepció módosítására tegyen javaslatot. Kérje 
fel a nagyobb horderejű módosítási javaslattal élőket a költségviselés 
hozzájárulására.  

 
3. A Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Egyházkerület 

területvásárlási kérelméről külön előterjesztés alapján kíván dönteni, 
mely előkészítésével a jegyzőt  és a pénzügyi, gazdasági irodát bízza 
meg.  

 
Határidő: 2006. április 30.  
Felelős: jegyző 
  főépítész 
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(A Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító okiratának módosítása) 
 
60/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ában meghatározott 
jogkörében eljárva a Hajdúszoboszlói Szép Ernő Középiskolai Kollégium 
alapító okiratából törli a:  
 

„Telephelye: 4200 Hajdúszoboszló, Szép Ernő u. 16. 
Helyrajzi szám:    3295 
Tulajdoni lap szám:  3343”     részt. 

 
Határidő: 20016. március 31.  
Felelős: jegyző 
 
 
 
(Szociális Szolgáltató Központon belüli támogató szolgálat 
működésének beindításával  kapcsolatos előterjesztés)  
 
 
61/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ  

 
a.) Alapító Okiratának 

- 3 pontjában az álláshelyek számát az alábbiakban változtatja: 
„47 főállású teljes munkaidős 
   4 főállású részmunkaidős 
 (2006-ban álláshely összesen: 48,75) „ 

  
- 11 pontjában a tevékenységek felsorolása az alábbiakkal egészül 

ki: 
„Hajdúszoboszló város közigazgatási területén 2006. február 
28-tól    egy szervezeti egységben, 2 támogató szolgálatot 
működtet.” 

 
 

b.) Szervezeti és Működési Szabályzatában a 2006. február 28-tól 
beindított új feladat, a támogató szolgálat helyét és idejét a működési 
szervezetbe beilleszti és ezzel a szabályzatát módosítja 2006. 
február 28-ai hatállyal. 
 
Határidő:  2006. március 31. 
Felelős: jegyző 
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(Önkormányzati rendelet módosítása) 
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2006. (III.23.) számú  rendelete a 2/2006. (I.19.) önkormányzati 
rendelettel és a 41/2005. (XII.15.) önkormányzati rendelettel 
módosított 32/2005. (XI.24.), a szociális és gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályozásáról (továbbiakban: R.) szóló rendelet módosítására 

 
1. §. 

 

A „R” 13. §. /1/ bekezdése személyes gondoskodást nyújtó 
alapszolgáltatási feladatok felsorolása az alábbi ötödik új francia bekezdés 
szerint 

„ – támogató szolgáltatás”  
 

felsorolással egészül ki a továbbiakban felsorolt tevékenységek 
változatlanul maradnak. 
 
 

2. §. 
 

Támogató szolgáltatás 
 

30/A. §. 
 

Az Szt. 65/C. §. alapján a támogató szolgáltatás keretében a Központ 
gondoskodik a városunkban lakó fogyatékos személyek lakókörnyezetben 
történő ellátásáról, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások 
elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése 
mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. 
 

3. §. 
 
A „R” 38. §. /8/ bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép, az 
eddigi 8-9-es bekezdés számozása 9-10-esre változik: 
 
A támogató szolgálat személyi segítésének óradíját, a szolgálat éves 
kiadásainak az évi munkaórákra és az egy ellátottra jutó összege adja 
meg. A szállító szolgáltatás óradíjnak alapja, a gépkocsi éves fenntartási 
költsége és a futott km hányadosa. 
 

4. §. 
 
A „R” 2. sz. melléklete a jelen módosításhoz mellékelt mellékletre változik. 
 

5. §. 
 
E rendelet 2006. február 28-tól lép hatályba. 
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       2. sz. melléklet 

 
 

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

 
2006. évre 

 
Intézményi térítési díjak:  
 
- szociális étkeztetésen belül a Központ csak ebédet tud biztosítani 

étkezési típus        nyersanyagköltség       intézményi térítési díj 
 
 ebéd (bruttó összeg)            261,-Ft                                340,-Ft 

 
- szállítási díj (ebéd házhoz szállítása)                                      97,-Ft/adag 
 
- házi segítségnyújtás gondozási díja:                                  470,-Ft/óra 
- támogató szolgáltatás: 
       - személyi segítés óradíja:                                              470,-Ft/óra 

                       - szállítási díja  
                         Hajdúszoboszló közigazgatási területén kívül                40,-Ft/km 

         Hajdúszoboszló közigazgatási területén belül    ingyenes 
 
 
Személyi térítési díjak kedvezményeinek megállapítása: 
 

- a Központ szolgáltatásait térítésmentesen igénybe veheti az a 
kérelmező, akinek jövedelme a nyugdíjminimum  80 %-át nem haladja 
meg.  

 
- a  nyugdíjminimum  80 %-a  fölötti jövedelemmel rendelkező kérelmező,  

kedvezményes térítési díját az alábbi képlet alapján kell kiszámolni: 
 

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

- az intézményi térítési díj 100 %-át köteles megfizetni az a Központ  
     szolgáltatásait igénylő, akinek jövedelme 
            

      - a nyugdíjminimum                        220 %-a 
      - egyedül élők esetén a nyugdíjminimum                 240 %-a fölött van 
 
A személyi térítési díj összege nem érheti el az igénybevevő rendszeres 
havi jövedelmének étkezés esetén a 25 %-át, házi segítségnyújtás és 
támogató szolgáltatás személyi segítés esetén a 20 %-át, együttes 
igénybevétel esetén pedig 30 %-át. 
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(Nagyhegyes község gyermekjóléti szolgáltatás ) 
 
62/2006. (III23.) Képviselőtestületi határozat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
a nagyhegyesi gyermekjóléti szolgáltatás ellátására vonatkozó, 
beterjesztett megállapodás-tervezetet, annak tartalmával egyetért, pontos 
elkészítése után felhatalmazza  a  város polgármesterét annak 
aláírásával.  
 
Határidő: 2006. március 31.  
Felelős: jegyző 

 
 
 

(Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2005. évi 
végrehajtásáról)  
 
 
63/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső 

ellenőrzés 2005. évi éves ellenőrzési jelentését a polgármesteri hivatal 
és a hozzá tartozó részben önálló intézményei vonatkozásában 
elfogadja.  
 

2. Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat önálló és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési 
szervei belső ellenőrzésére vonatkozó 2005. évi beszámolót elfogadja.  
 

3. Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önálló és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szervei belső 
ellenőrzésére vonatkozó 2005. évi  éves jelentését elfogadja.  

 
Határidő: - -   
Felelős: - - 
 
 
 
(A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása) 
 
64/2006. (III.23.) Képviselőtestületi határozat.  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr.Sóvágó 
László illetményét 2006. április 01-től havi 496.800 Ft-ban, míg 
költségtérítését az említett összeg 30 %-ban állapítja meg.  
 
Határidő: 2006. március 31.  
Felelős:  jegyző 
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K.m.f. 

 

 

 

Dr.Sóvágó  László sk.                            Dr.Vincze Ferenc   sk.  
     polgármester         jegyző 
 
 
 
 
A  kivonat hiteléül:  
Hajdúszoboszló, 2006. március 28. 
 
 
     Virág Sándorné  
         leíró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZONOSÍTÓ: KB-34                                                                                          ÉRVÉNYES: 2002.09.30 napjától  
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