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Szám: 3628/2006.  
 
 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006. április 27-én   15.00 
órakor kezdődött nyilvános ülésének  jegyzőkönyvéből  
 
(Felkészülés az önkormányzati gazdasági társaságok közgyűlésére:  

a.) Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Rt. 

b.) Városgazdálkodási Zártkörűen működő  Részvénytársaság  
c.) Közüzemi Kft. ) 

 
 

66/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a  Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő  és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  

 
1. a.) jelentését a társaság 2005. évi üzleti tevékenységéről; 

b.) a Felügyelő Bizottság jelentését 2005.  gazdasági évről; 
b.) a könyvvizsgáló jelentését a 2005. gazdasági évről; 
c.) 2005. évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót 4.624.313 

ezer forint mérleg főösszeggel, és a 2005. évi 50.333 ezer 
forint mérleg szerinti eredmény teljes összegének  
eredménytartalékba helyezését  

d.) 2006 évi üzleti tervét 
e.) alapító okiratának módosítását 
f.) alaptőkéjének felemelését 

 
  javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. 

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

egyetért Czeglédi Gyula vezérigazgató munkabérének 2006.  
május  1-től 719.000  Ft/hó összegben történő meghatározásával. 
Megbízatását 2006. június 1-től 2011. május 31-ig 
meghosszabbítja, a vezérigazgatót eddig megillető juttatások 
változatlanul hagyásával.  
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3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért Csirkésné  Gurbi Erzsébet könyvvizsgáló 2005. május 
24-től 2006. április 6-ig tisztségében történő megerősítésével.  
 
 

4. Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  
egyetért Gy.Szűcs Erzsébet  könyvvizsgáló 2006. május 4-től  
2008. május 4-ig megválasztásával, tiszteletdíjának  havi 100.000 
Ft+ÁFA/hó összegben történő meghatározásával.  
 

Határidő:  2006. május 4.   
Felelős: Rt. vezérigazgatója 
 
 
5. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a közgyűlésre  tulajdonosi képviselőként Erdei Gyula 
önkormányzati képviselőt jelöli ki.  

 
Határidő: 2006. május 4.  
Felelős: tulajdonosi képviselő  
 
 

67/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint 
alapító  a  Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság   

 
1. a., vezérigazgatója  jelentését a társaság 2005. évi üzleti  

                    tevékenységéről; 
b., a könyvvizsgáló jelentését az Rt. 2005. évi éves  
     beszámolójának felülvizsgálatáról; 
c., a felügyelő bizottság jelentését a 2005. évi gazdasági évről; 
d., a társaság 2005. évi  éves beszámolóját   mellékleteivel  
     együtt 516.632 e Ft mérleg főöszeggel, 4.877 eFt mérleg  
     szerinti eredménnyel, a mérlegszerinti eredmény teljes  
     összegének eredménytartalékba helyezésével együt;t 
e./ a társaság alapító okiratának módosítását  
f./  a társaság 2006.évi üzleti tervét  
 
elfogadja.  
 

2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete  
Mészáros Sándor vezérigazgató kinevezését 2006. május 01-től 
2011. április 30-ig terjedő időszakra meghosszabbítja. . A 
vezérigazgató munkabérét 2006. május 01-től 647.000 Ft/hó  
bruttó összegben állapítja meg, a vezérigazgatónak járó korábbi 
juttatások változatlanul hagyása mellett.  

 
3./ Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselőtestülete  
     egyetért a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásával az alábbiak   
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     szerint: 
 
                  FEB elnök tiszteletdíja:                       86.000 Ft/hó 
        FEB  tagjainak tiszteletdíja:                 77.000 Ft/hó 
 
Határidő:  2006. május 6.  
Felelős:  tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat  
 
 
4./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     egyetért  a       könyvvizsgáló megbízási díjának   100.000 Ft/hó +  
     ÁFA         összegben       történő   megállapításával  2006. június  
     1-től 2007.      május 31-ig       terjedő időtartamra   
 
Határidő:  2006. május 6.  
Felelős:  Rt vezérigazgatója 
 

 
68/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kft. 
tulajdonosi jogainak gyakorlója  a Hajdúszoboszlói  Közüzemi Víz-, 
Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.  

 
1. a.,  2005. évi üzleti jelentését; 

 b.,  a  felügyelő bizottság jelentését a Kft. 2005. évi   
gazdálkodásáról; 

 c.,  a könyvvizsgáló jelentését a Kft. 2005. évi       
       gazdálkodásáról; 
 d.,  a Kft. 2005. évi mérlegét 256.033 eFt főösszeggel, 35.779 eFt  
       adózás előtti és 30.113 eFt adózás utáni eredménnyel  
       elfogadja; 
 e.,  a 30.113 eFt adózás utáni eredmény eredménytartalékba          
       kerülését; 
 f.,   a 2005. évi mérlegre vonatkozó kiegészítő mellékletet; 
 g.,  a Kft. 2006.évi üzleti tervét  

 
elfogadja.  

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,  

mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója  a Hajdúszoboszlói 
Közüzemi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. Felügyelő 
Bizottsága elnökének tiszteletdíját 86.000 Ft/hó összegben, 
tagjainak tiszteletdíját  77.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 
 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója, a Kft. 
könyvvizsgálójának,  Bartha Katalinnak megbízását 2005. május 
1-től 2006. április 30-ig pótolja, és 2006. május 1-től 2011 április 
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30-ig meghosszabbítja. Megbízási díját 2006. május 1-től 2007. 
április 30-ig 110.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 
4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete, 

mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója  a Hajdúszoboszlói 
Közüzemi Víz-,   Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatójának 2006. május 1-től 2011. április 30-ig Nyéki Istvánt  
megbízza. Az ügyvezető igazgató munkabérét 2006. május 1-től 
500.000 Ft/hó összegben állapítja meg, a részére járó korábbi 
juttatások változatlanul hagyása mellett.  

 
Határidő:   2006. május 1.    
Felelős:     tulajdonosi önkormányzat  
  Kft. ügyvezető igazgatója  
 

 
(Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2005. évi költségvetésének 
végrehajtásáról, az önkormányzati közalapítványok beszámolója 
működésükről) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
10/2006. (IV.27.)  számú rendelete az önkormányzat és intézményei 
2005. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított 
pénzeszközök felhasználásáról.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának  Képviselőtestülete az 
Államháztartásról szóló – többször módosított     - 1992. évi  XXXIII. 
törvény 82. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a 
költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának 
rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII.30.) és a 
249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2005. évi 
gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat 
költségvetési szerveire.  
 

2. §. 
 

/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei:  
 

a.) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma: 15 
b.) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma: 6 

 
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott önállóan és részben önállóan 
gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. 
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/3/ A címrendet az önkormányzat 4/2005. (II.24.) számú 2005. évi 
költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.  
 

 
Az önkormányzat és költségvetési szervei 2005. évi költségvetésének 

teljesítése 
 

3. §. 
 
Az önkormányzat a 2004. évi zárszámadás bevételi  főösszegét 7.073.530 
e/Ft-ban állapítja meg a következő részletezés szerint:  
 
Működési jellegűek 

1. Intézményi bevételek /1. sz. melléklet/        659.384 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2. sz. melléklet/          4.971 eFt 
4. Önkormányzat egyéb bevételei  /4-5. sz. melléklet/               27.752  eFt 
5. Központosított előirányzat  /6. sz. melléklet/                      1.929.298 eFt 
6. Állami támogatás /6/a sz. melléklet/               2.076.675 eFt 
7. Átengedett központi adók /3. sz. melléklet/        627.035 eFt 
 
           Működési bevételek összesen              6.357.434  eFt 
 
     
Felhalmozás jellegűek: 
 
1. Vagyonhasznosítási bevétel /7. sz. melléklet/      335.374 eFt 
2. Céltámogatás           500.627 eFt 
3. Lakásgazdálkodás bevételei /7. sz. melléklet/          4.861 eFt 
4. Céljellegű decentralizált              4.000 eFt 
 
     Felhalmozási bevétel összesen:       844.862 eFt 
 
 
1. Átfutó bevétel            -50.466 eFt 
2. Nyitó és záró pénzkészlet különbözete                 -78.300 eFt 
 

Bevétel  összesen:               7.073.530 eFt 
4. §. 

 
Az önkormányzat a 2005. évi zárszámadás kiadási főösszegét 7.073.530 
eFt-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint: 
 
Működési jellegűek 

1. Költségvetési intézmények kiadásai /8. sz. melléklet/      2.856.876 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9. sz. melléklet/    165.249 eFt 
3. Önkormányzati feladatok /10. sz. melléklet/     651.260 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11. sz. melléklet/     270.647 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12. sz. melléklet/      303.699 eFt 
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6. Átadott pénzeszközök /10-11.sz.melléklet/             16.622 eFt 
7. Céltartalékok /13. sz. melléklet/       169.041 eFt 
8. Karbantartási kiadások               134 eFt 
 
    Működési jellegűek összesen:    4.406.254 eFt 
 

Felhalmozás jellegűek: 
1. Intézmények beruházásai, felújításai pénzeszközök 
    /8-9. sz. melléklet/                    92.231 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszközök 
    /10, 14, 15 sz. mellékletek/     2.554.898 eFt 
3. Központi intézményfelújítások                        138 eFt 
4. Lakásgazdálkodás                206 eFt 
5. Értékpapír vásárlás                287 eFt 
 
       Felhalmozás jellegűek összesen:          12.647.760 eFt 
 
  1. Átfutó kiadás                -68.588 eFt 
  2. Hiteltörlesztés                   36.000 eFt 
  3. Pénzmaradványt terhelő kifizetések                  52.104 eFt 
 
    Kiadások mindösszesen:    7.073.530 eFt 
 

5. §. 
 

/1/ A fejlesztési kiadások teljesítése a 8-9-10, 14-15 sz. mellékletek 
szerinti részletezésben 2.647.267 eFt-ban kerül elfogadásra.  
 

6. §. 
 

A képviselőtestület  az önkormányzat teljesített létszámkeretét 945 főben 
hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 16. sz. melléklet mutat 
be.  
 

7. §. 
 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2005. évi felülvizsgált 
pénzmaradványát a 17. sz. melléklet részletezésének megfelelően 
356.466 eFt-ban fogadja el, melyből a személyi juttatás 59.390 eFt, 
járulékok 16.445 eFt, áthúzódó kötelezettségek 52.696 eFt, szakképzési 
és egyéb feladatokra elkülönített 31.160 eFt, célfeladatra 54.908 eFt.  
 

8. §. 
 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összege 2006. évben a rendelet 
elfogadását követően azonnal szabadon felhasználható, illetve a kiemelt 
előirányzatok között a képviselőtestület jóváhagyásával átcsoportosítható.  
A bérmaradvány csak olyan formában használható fel, hogy a 2006. évre 
áthúzódó kötelezettségek kifizetésre kell hogy kerüljenek. A szabad 
pénzmaradvány mínuszba nem futhat.  
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9. §. 

 
A 2005. december 31-i  állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok kimutatását a mellékelt kataszteri naplók tartalmazzák melyek 
az önkormányzati vagyonrendelet függelékét képezik.  
 

10. §. 
 
E rendelet megalkotása napján lép hatályba.  
 
 
 
69/2006. (IV.27.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  az 
önkormányzati közalapítványok 2005. évi  működéséről szóló beszámolót  
elfogadta.  
 
Határidő:   - -  
Felelős:  - -  
 

K.m.f. 

 

 

Dr.Sóvágó  László sk.                            Dr.Vincze Ferenc   sk.  
     polgármester         jegyző 
 
 
 
A  kivonat hiteléül:  
Hajdúszoboszló, 2006. május 09. 
 
     Virág Sándorné  
         leíró 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AZONOSÍTÓ: KB-34                                                                                          ÉRVÉNYES: 2002.09.30 napjától  

 
 

 


