
Polgármesteri Hivatal  
4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300.   Fax: 52/557-301. 
Email: polgmhiv@hajduszob.hu 
 
Szám: 6561/2006.  
 
 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006. augusztus 31-én  
tartott   nyilvános ülésének  jegyzőkönyvéből  
 
 
(Rendelet módosítására  helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok 
díjairól) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
29/2006. (VIII.31.)   számú rendelete a helyi menetrendszerinti 
autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi autóbusz 
különjáratok díjaira és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, 
illetve kezelési költségek díjszabásáról szóló többször módosított 
2/1992.(I.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról. 

 
 

Hajdúszoboszló város Képviselőtestülete az 1990. LXXXVII. törvény 
alapján a helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok és az iskolák és 
tanintézetek által rendelt autóbusz különjáratok díjaira és az ehhez 
kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek díjszabására az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

A rendelet hatálya 
1.§. 

 
A helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok díjáról és az ehhez kapcsolódó 
pót- és mellékdíjak, kezelési költségek díjszabásairól a 2/1992. (I.30.) Ör. 
rendelet (továbbiakban: R.) 2 § (1) (3)  (4)  (5)  és (8)  bekezdése helyébe 
az alábbi rendelkezések lépnek:  
 
(1) Közigazgatási határon belül vonalszakasz jegy ára:   117,39,-Ft + ÁFA 
 
(3) Az arcképes havi bérletek a tárgyhó 15-én  pénztár- 
     zárásig 50 %-os visszaváltásának kezelési díja:           87,50,-Ft + ÁFA  

 
(4) A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt:    87,50.-Ft + ÁFA 
 
(5) Az elrontott vagy megrongálódott  bérletek  
      kicserélésének díja:                                                     87,50,-Ft + ÁFA 
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(8) A havi bérletjegyek visszaváltásának kezelési  
      díja:                                                                             87,50,-Ft + ÁFA 
 
 

2.§. 
 

 
A R. 3. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(2) Az érvényes bérletjeggyel rendelkező – de a jegyellenőrzésénél  azt 
felmutatni nem tudó – utas  mentesül a pótdíj fizetési kötelezettség alók, 
ha 48 órán, illetve két munkanapon belül a közlekedési részvénytársaság 
által kijelölt helyen a bérletjegyét bemutatja.  
 
A bérletjegy bemutatási díja:                   260,83,-Ft + ÁFA 
 

 
3.§. 

 
A R. 4 § (1) bekezdés a./ b./ és c./ pontjai helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:  
 
(1) Az arcképes havi bérletjegy ára:  

a.) egyvonalas bérletjegy:       1739,13,-Ft + ÁFA 
 
b.) összvonalas bérletjegy ára:      2608,70,-Ft + ÁFA 
c.) szolgáltató a kedvezményes árú tanuló, illetőleg nyugdíjas 

bérletek árát a jelen rendeletben megállapított teljes árú nettó 
viteldíjak,  és a jogszabályban megállapított fogyasztói 
árkiegészítés nettó összegének a különbözeteként állapítja meg.  

 
 

4. §. 
 

 A R. 5. § (1 bekezdés a./ b./ c./ és d./ pontjai helyébe az alábbi  
 rendelkezés lép: 
 
(1) Az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok    
     hatósági díja: 
 
 a.)  IK 260 típusú gépjárműveknél        160,-Ft/km + ÁFA 
                             2.000,-Ft/óra + ÁFA 
 
         b.) IK 260 típusú gépjárműveknél  alkalmazható 
              legcsekélyebb fuvardíj:                                     6997,50,-Ft + ÁFA 
 
 c.) IK 280 típusú (csuklós) gépjárműnél                  200,-Ft/km + ÁFA 
                                                                                2.299,16,-Ft/óra + ÁFA 
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a.) IK 280 típusú (csuklós) gépjármű esetén  
alkalmazható legcsekélyebb fuvardíj:                   8.000,-Ft + ÁFA 
 

 
 

Záró rendelkezés 
 

5. §. 
 

(1) E rendelet 2006. szeptember 01-én lép hatályba 
 

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a R-et módosító    
     33/2005. (XII.15.) ör. sz. rendelet.  
 
 
 
(Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft alapító okiratának módosítása) 
 
155/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszlói Közüzemi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. 
tulajdonosa, a Kft. alapító okirat 4./ pontjában a társaság tevékenységi 
körei közé a 70.20. ingatlan bérbeadása, üzemeltetése tevékenységi kört 
felveszi. Egyben a társaság alapító okiratát a 2006. évi IV. törvény 
rendelkezéseihez igazítja.  
 
Határidő: 2006. szeptember 15. 
Felelős: ügyvezető igazgató 
 
 
(Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft üzleti tervének módosítása) 
 
156/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. tulajdonosa, a Kft. 2006. évre vonatkozó 
adózás előtti eredményét 14.824 eFt-ban állapítja meg.  
 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: ügyvezető igazgató  
 
 

 
(A  2006. évi költségvetési rendelet módosítása) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
30/2006.(VIII.31.) számú rendelete Hajdúszoboszló Város 2006. évi 
költségvetéséről szóló 6/2006. (II.23.)számú rendelet módosításáról  
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1. § 

 
A 2006 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 2006 évi költségvetés előirányzatait, bevételek 
és kiadások egyenlegét 
    5.631.538 eFt bevétellel, 
    5.680.523 eFt kiadással és 
         48.985 eFt hiánnyal állapítja meg. 
 
/2/ A képviselő-testület a 2006 évi költségvetés bevételi főösszegét 
5.680.523 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend szerinti részletezésben: 
 
 
 

Működési jellegű bevételek 
 
1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/     537.697 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/        8.688 eFt 
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/       830.085 eFt 
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
    eszközök /4 és 5 sz. mellékletek/       107.788 eFt 
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/       83.497 eFt 
6. Állami támogatások      2.007.670 eFt 
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/      740.676 eFt 
 
 Működési jellegű bevételek összesen:   4.316.101 eFt 
 

 
Felhalmozási jellegű bevételek 

 
1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/     392.722 eFt 
2. Céltámogatás          132.161 eFt 
3. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/        5.000 eFt 
4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/    493.316 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű bevételek összesen:  1.023.199 eFt 
 
Hitel               48.985 eFt 
Pénzmaradvány igénybevétel       292.238 eFt 
 
     Bevételek mindösszesen:              5.680.523 eFt 
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/3/ A képviselő-testület a 2006 évi költségvetés kiadási főösszegét 
5.680.523 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
részletezésben: 
 
 

Működési jellegű kiadások 
 
1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/  2.794.370 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/    176.910 eFt 
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/    727.595 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/     298.378 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/      253.133 eFt 
6. Átadott pénzeszközök           11.309 eFt 
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/       218.333 eFt 
8. Államháztartási tartalék          13.087 eFt 
9. Általános tartalék               0      eFt 
10. Karbantartási kiadások          17.000 eFt 
  
 Működési kiadások összesen:    4.510.115 eFt 
 
 

Felhalmozási jellegű kiadások 
 
1. Intézményi beruházások, felújítások  
      /8 és9.sz.mellékletek/                                                 41.661 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszk.  
      /15 és 16.sz.mellékletek/     1.099.409 eFt 
3. Intézményfelújítások           10.000 eFt 
4. Lakásgazdálkodás kiadásai               618 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű kiadások összesen:  1.151.688 eFt 
 
Hiteltörlesztés            18.720 eFt 
 
Kiadások mindösszesen:     5.680.523 eFt 
 
 

2. § 
 

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

 
 

(Hajdúszoboszló város 2006. évi költségvetésének féléves 
végrehajtásáról beszámoló) 
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157/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2006. évi  
költségvetés   I.   féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  
A képviselőtestület felkér valamennyi költségvetési intézmény-vezetőt, 
hogy az I. félévi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. 
félévben is.   
 
Határidő: azonnal, illetve 2006. december 31. 
Felelős: jegyző 
 
 
(Az önkormányzat 2002-2006. évekre szóló gazdasági 
ciklusprogramjának végrehajtása) 
 
158/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló  Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az 
önkormányzat 2002.-2006. évekre szóló gazdasági ciklusprogramjának 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.  
 
Határidő: - - 
Felelős: - - 
 
 
(A Gábor Áron u. 37. szám alatti ingatlan értékesítése) 
 
159/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
a Hajdúszoboszló, Gábor Á. u. 37. sz. alatti 3073 hrsz-ú ingatlan a Helyi 
Építési Szabályzat szerint közterületbe nem eső területének bruttó 37.000 
Ft/m2 eladási áron történő értékesítéséhez a HAJDÚSZÖVKER 
Kereskedelmi és Ipari Zrt részére.  
A vételárat a vevő az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg egy 
összegben fizeti meg az önkormányzat részére.  
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására.  
 
Határidő: 2007. március 15.  
Felelős:  jegyző 
 
 
(Önkormányzati lakás felújítására, illetve vásárlására javaslat) 
 
160/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  

 
a.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

visszavonja a 121/2006. (VI.15.) számú határozatát és eláll a Gárdonyi 
G. u. 27. szám alatti ingatlan vételi szándékától.  
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b.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

hozzájárul, hogy a Szurmai u.  33. szám alatti bérlő a Kossuth u. 22. 
szám alatti lakásba kerüljön elhelyezésre, melynek felújítására 800.000 
Ft összeget biztosít az önkormányzat a vagyonhasznosítás 
kiadásainak terhére.  
 

c.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Korpos u. 3. szám alatti Móra Lajos bérlő részére 
1,5 mFt összegű pénzbeli megváltás kerüljön kifizetésre a 
vagyonhasznosítás kiadásai terhére, a megváltás ellenében a bérlő 
lemond  bérleti jogáról. 
 

d.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a vagyonhasznosítás kiadásai terhére, az 
előirányzatban szereplő összeg erejéig társasházi lakás kerüljön 
megvásárlásra, amit a jövőben önkormányzati bérlakásként 
hasznosítanak.  

 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: jegyző 
  Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt vezérigazgatója 
 
 
(Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosítása) 
 
161/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ában meghatározott 
jogkörében eljárva a Nevelési Tanácsadó Alapító okiratát a mellékletben 
megjelöltek szerint módosítja.  
 
Határidő: 2006. szeptember 1.  
Felelős: jegyző 
 

 
 

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
önkormányzati költségvetési szerv részére 

 
 
 
Az intézmény neve:     HAJDÚSZOBOSZLÓI  PEDAGÓGIAI 

       SZAKSZOLGÁLAT  
 
 
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Bányász u. 37. 
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 Helyrajzi szám:               788 
 Tulajdonosi lapszám:  5646 
 
Az intézmény alapító és fenntartó szerve: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

 
Az intézmény felügyeleti szerve: 
 

Hajdúszoboszló város Önkormányzata 
 
Az intézmény OM azonosítója: 101829 
 
Alaptevékenysége:  
 
A módosított 1993. évi LXXIX  tv. 34. §-a valamint a 3/1998. (IX. 9.) OM 
rendelet alapján a 3-18 éves korú gyermekek és ifjak mentálhigiénés 
ellátásában közreműködő pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai 
tanácsadás, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés. 
 
Tevékenységei: 

 
1. Pszichológiai diagnosztikai és terápiás szolgáltatás 
2. Fejlesztő pedagógiai szolgáltatás 
3. Logopédiai ellátás 
4. Gyógytestnevelés 
 
Feladata: 
 

- A harmonikus személyiségfejlődés elősegítése, a megfelelő 
diagnosztikai és terápiás módszerek alkalmazása. 

- Pszichológiai, pedagógiai gyógypedagógiai és logopédiai vizsgálatok 
végzése, tanácsadások szervezése. 

- Személyiségfejlesztő önismereti csoportok szervezése 
(szakembereknek, pedagógusoknak, a pedagógiai munkát segítőknek 
és a tanulóknak). 

- Óvodáskorúak fejlettségi vizsgálata és a differenciált beiskolázás 
elősegítése. 

- Iskolára előkészítő és fejlesztő csoportok szervezése. 
- Tanulási zavarok diagnosztizálása és korrekciója. 
- Az esélyegyenlőség biztosítása, a sajátos nevelési igényű gyermekek 

oktatási-nevelési feltételrendszerének kidolgozása, módszertani 
segítése. 

- Kislétszámú osztályok szervezése, az ott folyó munka pszichológiai, 
fejlesztőpedagógiai, gyógypedagógiai segítése. 

- Az integrált, inklúzív nevelés diagnosztikai és módszertani feltételeinek 
biztosítása. 
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- A beszédfejlődés eltéréseinek megállapítása, a beszédmegértés, a 
különböző beszédhibák feltárása és korrekciója. 

- A dyslexia, dysgraphia, dyskalkulia korai felismerése és az ezzel 
kapcsolatos prevenciós és reedukációs feladatok meghatározása. 

- A kistérség, illetve a város gyógytestnevelési ellátásának 
megszervezése, végzése. 

- A kistérség pszichológiai, pedagógiai, gyógypedagógiai módszertani 
kultúrájának fejlesztése, ismeretterjesztő és népszerűsítő tevékenység 
végzése. 

- Tanfolyamok, továbbképzések, szakmai konferenciák szervezése. 
 

A kistérségi feladatok ellátása külön szerződésben szabályozott feltételek 
szerint valósítható meg. 
 
Az intézmény a részére jóváhagyott, illetve módosított bér- és létszám-
előirányzattal önállóan gazdálkodik, önállóan vezeti a szükséges bér- és 
létszámnyilvántartásokat. Elkészíti a tervezés és beszámolás szöveges 
indoklását. Kezdeményezi a saját hatáskörben végzett előirányzat 
módosítást. Kezeli a pénztári szabályzatban meghatározott házi pénztári 
ellátmányt. Az intézmény költségvetés terhére kötelezettségeket vállal. 
Végzi a tárgyi eszközök és tartós készletek munkahelyi nyilvántartását. 
Tárgyév végén kimutatást készít az intézmény feladatmutatóiról. Az 
intézménynél jelentkező felújítási, beruházási igényeket felméri, 
megfogalmazza és benyújtja a fenntartóhoz. 
 
Vállalkozási tevékenysége: 
 
Vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
Az intézmény jogállása: 
 
Önálló jogi személy 
 
 
Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: 
 
Az intézmény vezetője az igazgató, akit az önkormányzat 
képviselőtestülete bíz meg nyilvános pályázat útján és gyakorolja felette a 
munkáltatói jogokat. A megbízás előkészítése az Oktatási Bizottság 
feladata, a pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat az Oktatási, 
Művelődési és Sport Iroda vezetője látja el. 
 
 
Gazdálkodási jogköre: 
 
Részben önálló gazdálkodó költségvetési szerv, önálló bérgazdálkodási 
jogkörrel. Pénzügyi, gazdasági feladatainak meghatározott részét az 
Egyesített Óvodai Intézmény végzi. 
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Vagyonkezelés, vagyonhasznosítás: 
 
Az intézmény a vagyonkezelési szerződés szerint használatba adott 
vagyontárgyakat az abban foglalt rendelkezési joggal használhatja. 
Nem folytathat olyan, az alapító okiratban foglalt kötelező feladatain túli 
veszteséges tevékenységet, amelynek fedezésére önkormányzati forrás 
szükséges. Kötelező feladatain túli tevékenysége bevételeit és kiadásait 
elkülönítve köteles kezelni. 
 
Az alapító okirat módosítása: 
 
Az alapító okiratot a Képviselőtestület módosíthatja. Az intézmény az 
alapító okirat tartalmában bekövetkező változásokról köteles az 
önkormányzatot 15 napon belül értesíteni. 
 
 
 
(Nevelési, oktatási intézmények alapító okirat módosítása) 
 
162/2006. (VIII.31.) 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. 
 

Gönczy Pál Általános Iskola        Szép Ernő Középiskolai                  
       Kollégium 

Thököly Imre Általános 
Iskola 

       Egyesített  Óvodai 
       Intézmény 

Bárdos Lajos Általános 
Iskola 

 

Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskola 

 

 
Határidő:  2006. augusztus 31. 
Felelős: jegyző 
 
 
 
(„Hajdúszoboszló Város Méltóságot Mindenkinek” Közalapítvány 
alapító okiratának módosítása) 
 
163/2005. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
Zabos Péternét a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetőjét, hogy 
kuratóriumi tagként vegyen részt a „Hajdúszoboszló Város Méltóságot 
Mindenkinek” Közalapítvány működésében.  
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A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon az alapítvány alapító 
okiratának megfelelő módosításáról és a szükséges eljárások 
lefolytatásáról 
 
Határidő: 2006. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

 
 

(Települési folyékony hulladék szállítási díjának megállapítása) 
 
Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselő-testületének          
31//2006. (VIII.31.) sz. rendelete  a város hulladékgazdálkodásáról 
szóló 19/2003. (X.20.) Ör. sz. rendeletének  módosítására. 
 
Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.törvény 16.§. (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§. 
 
Jelen rendelet melléklete az Ör. rendelet 2.sz. melléklete helyébe lép. 
 

2.§. 
 

ZÁRÓ  RENDELKEZÉS 
 
Jelen rendelet  2006. szeptember 01.napján lép hatályba. 
 
 
 

2. sz. melléklet 
 
 

A szolgáltatói díj mértéke, megfizetésének rendje 
 
A díj mértéke 2006. évben  
 

a.) a közműves csatornahálózattal el nem látott 
      településrészen         740 Ft/m3 

b.) a közműves csatornahálózattal ellátott  
részeken                1008 Ft/m3 

 
 
A díj a 20 %-os ÁFA összegét tartalmazza. A díjat a szolgáltatás 
igénybevételekor kell megfizetni. A szolgáltató nyugtát, külön kérésre 
számlát köteles adni.  
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Az a.) esetben a szolgáltatást igénybevevők bruttó 740 Ft/m3 díjat fizetnek 
a közszolgáltató részére a települési folyékony hulladék elszállításáért.  
Az önkormányzati támogatás  összege változatlanul marad.  
 
A b.) esetben  a szolgáltatást igénybevevők bruttó 1008 Ft/m3 díjat 
kötelesek fizetni a települési folyékony hulladék elszállításáért és 
tisztításáért a közszolgáltatónak. A közszolgáltató ezen összegből bruttó 
133 Ft/m3 tisztítási díjat átutal a tisztítást végző Közüzemi Kft-nek a 
közöttük megkötendő külön megállapodás szerint.  
 
 
 
(A helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003.(X.20.) 
számú önkormányzati rendelet módosítása) 
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  32/2006. (VIII. 31.) a helyi 
környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) 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 helyi környezet és 
természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  

 

1. § 

A rendelet VIII. fejezete IX. fejezetre, a 49. § 50. §-ra változik. 

 

2.§ 

A rendelet új, VIII. fejezettel egészül ki az alábbiak szerint: 

 

„VIII. fejezet 

Egyes vállalkozási tevékenységekkel kapcsolatos korlátozások 

 

49. § 

 

A rendelet 5/a. számú melléklete által meghatározott területen (gyógyhely 
és védőterület) vásári, illetve vándor vidámparki szórakoztatási 
tevékenység nem gyakorolható.” 

3.§ 

 

(1) E rendelet 2006. szeptember 1. napjával lép hatályba.  
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(3) E rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyeket az eljárás 
megindulásának időpontjában hatályos rendelet alapján kell elbírálni. 

 
 
(Önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek 
elidegenítéséről szóló 10/1994.(VI.09.) számú önkormányzati rendelet 
módosítása) 
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
33/2006. (VIII.31.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban álló 
lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 10/1994. (VI. 9.) 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, az önkormányzati 
tulajdonban álló lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 10/1994. (VI.  

 

9.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

1.§ 

A rendelet 9. §-a hatályát veszti. 

 

2.§ 

A rendelet 11. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

(1) A lakások elidegenítése a vételárnak egy összegben történő 
megfizetése vagy részletfizetés ellenében történhet. Utóbbi esetben a 
vételár 20 %-a egy összegben fizetendő első vételárrészletként a 
szerződéskötéskor. 

 

3. § 

A rendelet 16. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti. 

 

4.§ 

A rendelet 20. §-a hatályát veszti. 

 

5.§ 
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(1) E rendelet 2006. szeptember 1. napjával lép hatályba.  

(2) Az e rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyeket a kérelem 
benyújtásának időpontjában hatályos rendelet alapján kell elbírálni. 

 
 
(A  lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000.(XI.23.) számú 
(XI.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének   
34/2006. (VIII.31.) 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.§ 
 
A rendelet 8. §-ának (3) bekezdése hatályát veszti.  
 

2.§ 
 
A rendelet 10. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.  
 

3.§ 
 
(1) A rendelet 12. §-a (1) bekezdésének első mondata az alábbiak szerint 
módosul:  

A bérleti szerződést csak a kijelölt bérlővel/bérlőkkel lehet 
megkötni. 

 
(2) A rendelet 12. §-a (1) bekezdésének második mondata hatályát veszti.  
 
 

4.§ 
 
A rendelet 18. §-a (3) bekezdésének második mondata hatályát veszti.  
 
 
 

5.§ 
 
A rendelet 22. §-a (1) bekezdésének i., pontja hatályát veszti.  
 

6.§ 
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A rendelet 24. §-a hatályát veszti.  
 

7.§ 
 
A rendelet 25. §-a hatályát veszti.  
 
 

8.§ 
 

A rendelet 26. §-a hatályát veszti.  
 
  

9.§ 
 
A rendelet 27. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A bérlő a lakásbérleti jog folytatása ellenében tartási szerződést az 
egészségügyi és szociális bizottság írásbeli hozzájárulásával köthet. 
 

10.§ 
 
A rendelet 27. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.  
 

11.§ 
 
A rendelet 27. §-ának (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
Önkormányzati bérlakásra kötött életjáradéki vagy öröklési szerződés 
alapján bérleti jogviszony nem keletkezhet, illetve nem folytatható. 
 

12.§ 
 
A rendelet 28. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A bérlő halála esetén a jogviszony folytatására a Lt.v. 21. §. (2) 
bekezdésén túlmenően azok is jogosultak jogszabály szerinti sorrendben, 
akiknek befogadásához a bérbe adó  még hozzájárult és a bérlő halálát 
megelőző legalább egy évig életvitelszerűen a lakásban éltek. Közös 
kérelemben több jogosult is kérheti a bérleti jog folytatásának elismerését 
bérlőtársi jogviszonyban.  
 

13.§ 
 
A rendelet 33. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A pályázatot a bérbe adó írja ki. A pályázati letét összege nem lehet 
kevesebb, mint az éves helyiségbér 20 %-a. 
 

14.§ 
 
A rendelet 37. §-a az alábbiak szerint módosul: 
(1) Önkormányzati tulajdonú helyiség albérletbe a bérbeadó 
hozzájárulásával adható.  
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(2) Gazdasági társaságba a bérleti jog nem apportálható. 
 

15.§ 
 
A rendelet 38. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti, az eddigi (2) 
bekezdés a továbbiakban számozást nem kap. 
 

16.§ 
 
A rendelet 40. §-ának (1) bekezdése hatályát veszti, ezzel együtt a (2) 
bekezdés számozása megszűnik. 
 

17.§ 
 
(1) E rendelet 2006. szeptember 1. napjával lép hatályba.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyeket a kérelem 
időpontjában hatályos rendelet alapján kell elbírálni. 
 
 
 
(A  lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának 
támogatásáról szóló többször módosított 16/2003.(IX.12.)Ör. számú 
rendelet módosítása) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
35/2006. (VIII.31.) számú rendelete a lakóépületek energiatakarékos 
korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 16/2003. (IX.12.) 
Ör. sz. rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:  Ötv.) 1. § (6) bekezdése a.) 
pontjában, 16. § (1), valamint 18. § (1) és (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján a lakóépületek  energiatakarékos 
korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló többször módosított 
16/2003. (IX.12.) Ör. sz. rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

1.§ 
 
(1) A Rendelet 1. §. (1) bekezdésének szövege hatályát veszti, helyébe az 

alábbiak lépnek: A rendelet célja: az iparosított (panel, blokk, 
alagútzsalu, öntött vagy vasbeton vázas, stb.) technológiával épült 
lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása (a 
továbbiakban: panelrehabilitáció),  közvetlen környezetében lévő utak, 
parkolók, játszóterek, parkok  korszerűsítése, felújítása, illetve egyes 
lakóházak üzemelő, gáztüzelő-berendezések égéstermékeinek 
elvezetésére szolgáló egycsatornás gyűjtőkéményeinek  
biztonságtechnikai felújítása, kiváltása (a továbbiakban: termofor 
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kémények felújítása) céljából állami támogatásra benyújtható 
pályázatok feltételeinek meghatározása.  

 
(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi tartalmú b.) ponttal:  

az 1985-ig épült, legalább 8 lakással rendelkező olyan lakóépületek, 
amelyekben olyan kettősfalú, illetőleg egyesített falú gyűjtőkémények, 
valamint ezekhez kapcsolódó füstcsövezés található, amelyek 
felújításának eredményeképpen megvalósítható a tüzelőberendezések  
által előállított, jelenleg a termofor kéményekbe vezetett égéstermékek  
biztonságos elvezetése, azok lakásokba, illetve egyéb helyiségekbe 
történő és az életbiztonságot veszélyeztető visszaáramlásának 
megakadályozása (a termofor kémények felújítása tekintetében) 

 
 

2.§ 
 

A Rendelet  2.§ (4) bekezdésében a „meghatározott lakóépület”  
szövegrész után az „illetve termofor kémény-„ szövegrész kerül 
beillesztésre. 
 

3.§ 
 
A Rendelet 5. §-a az alábbi tartalommal lép hatályba:  
 
(1) A kéményfelújítás során csak olyan megoldások alkalmazhatók, 

amelyek érvényes építőipari műszaki engedéllyel rendelkeznek. A 
felújítás során az épületben lévő valamennyi termofor kéményt – az 
állapotától függően – fel kell újítani.  

 
(2) Nem nyújtható támogatás a termofor kéményekbe bekötött 

tüzelőberendezések cseréjéhez, illetve javításához, felújításához.  
 
(3) A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési 

költség tartalmazhatja:  
a.) a termofor kémények biztonságtechnikai felújításának, 

kiváltásának tervezési és engedélyezési költségeit, ha a 
beruházás építési engedélyköteles, szakértői költségeit.  

b.) a lebonyolítás – ennek részeként a közbeszerzési eljárás -,  a 
kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségeit 

c.) az általános forgalmi adót 
 
(4) A támogatásból nem fedezhető a lakásokon kívüli, ugyanazon  

épületben lévő nem lakáscélú ingatlanokra jutó kéményszakaszok 
felújítása, de egyéb forrásból a támogatásra nem jogosult ingatlanokat 
is érintő munkálatok a támogatott programmal egy időben 
elvégezhetők. Ilyen esetben a lakáscélú és a nem lakáscélú 
helyiségekre jutó költségeket a kivitelezési szerződésben is el kell 
különíteni.  
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4.§ 
 
A Rendelet 6.§-a az alábbi tartalommal lép hatályba:  
 

Az 1.§ (1) bekezdésében és az 5.§-ban meghatározott és támogatható 
korszerűsítések, felújítások költségei az alábbiak szerint  oszlanak meg:  
Az igényelt vissza nem térítendő állami támogatás mértéke a bekerülési 
költség maximum 40 %-a, de lakásonként legfeljebb 80.000 forint lehet.  
A költségmegosztás a termofor kémények felújítási költségei 
vonatkozásában a következő:  

- a pályázó önkormányzat: legalább a bekerülési költség 30 %-a 
- a lakástulajdonosok: legalább a bekerülési költség 30 %-a 
- vissza nem térítendő állami támogatás maximum a bekerülési költség  

40 %-a, de lakásonként legfeljebb 80.000 forint. 
 

5.§ 
 
A Rendelet 10.§ (3) bekezdésének 7. francia bekezdése után az alábbi 
tartalmú francia bekezdés kerül beillesztésre: 

a felújítás során korszerű technikai megoldást alkalmaz (termofor 
kémények felújításánál a felújítás eredményeként az égésterméket 
lakásonként különálló kéményekben vezetik el, vagy több lakás azonos 
kéményekbe kötve) 

 
6.§ 

 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 
(Oktatási, nevelési intézményekben fizetendő térítési és tandíj   
rendelet módosítása) 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
36/2006. (VIII.31.) sz.  rendelete  a fenntartásában működő oktatási-
nevelési intézményekben fizetendő tandíj és terítési díj 
megállapításának és fizetésének szabályairól szóló 18/1997. (VI.19.) 
sz. rendelet (továbbiakban: R) módosításáról.      
 

1. § 
 
A R 4.  §-a az alábbi bekezdéssel kiegészül: 

„(5) 25 %-a a második és további szakképesítés megszerzésekor a 
114. § (1) bekezdésének b./, c./ pontjában felsorolt szolgáltatások 
igénybevétele esetében.” 
 

2. § 
A R 5. § (1) bekezdése törlődik, a további bekezdések sorszámai 
eggyel csökkennek 
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3. § 
 

A R  8.  § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„A tanulót megillető kedvezmény elbírálásáról, a kedvezmény 
mértékének  megállapításáról az intézmény vezetője dönt. Mind a 
térítési díj, mind a  tandíj esetében a kedvezmény együttes összege 
nem haladhatja meg az  intézményi szinten számított alap térítési és 
alaptandíj 60 %-át.” 

 
4. § 

 
A R  9. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A Közoktatási törvény 115-116. §-ában megjelölt térítési díj és tandíj 
fizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatások díjait – a 
szolgáltatás igénybevevőjének döntésétől függően - havi 
részletekben, vagy félévente egy összegben kell fizetni.” 

 
                                                             5. § 
 
Ez a rendelet 2006. szeptember 1. napjával lép hatályba 
 
 
 
(A  tűzoltóparancsnok nyugdíjba vonulása miatt adódó költségek  
finanszírozása) 
 
164/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  Nagy Imre 
tűzoltóparancsnok jubileumi jutalmának költségeire  és járulékaira 
4.320.000 Ft-ot biztosít a hitelkeret terhére. 
 
Határidő: 2006. augusztus 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
 
(A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
jelentés) 
 
165/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű  képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról adott 2006. I. 
félévi jelentést tudomásul veszi.  
 
Határidő:  - - 
Felelős: - - 
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(Előterjesztés intézmények energetikai rekonstrukciójának 
lehetőségéről) 
 
166/2006. (VIII.31.)  Képviselőtestületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
az alábbi négy intézményt érintő  energetikai felújítás – fűtéskorszerűsítés 
– előkészületi munkálatainak (tervezés) megkezdését.  

 
1. Bárdos Lajos  Általános Iskola               Arany János u. 2. 
2. Pávai Vajna  Ferenc Általános Iskola     Hőforrás u. 143. 
3. Hőgyes Endre Gimnázium                      Rákóczi u. 44.    
4. Szép Ernő Kollégium                              Gönczy P. u. 15. 

 
A tervezéshez szükséges 830.000 Ft + ÁFA összeget, valamint 500.000 
Ft tervbírálati díj összeget hitelből biztosítja.  
Felkéri  a jegyzőt, az elkészült tervdokumentációk birtokában tegyen 
javaslatot a kivitelezés mikéntjére.  
 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: jegyző 
 
 
(Köztéri reklámpadok kihelyezése) 
 
167/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a   felsorolt helyszíneken az  Éder Marketing Bt.  10 darab 
reklámfelülettel ellátott köztéri padot helyezzen el.  
 

1. Bethlen utca elején a piacnál lévő gyászhírek hirdető tábla mellé, 
meglévő közmű szerelvény elé; 

2. a Bocskai ABC és az OTP Bank között található zöldfelületre, a 
járda mellett található 2 fa közé; 

3. a Kemencés csárda melletti támfalnál; 
4. a Dottó nosztalgia kisvonat Fürdő utcai megállója és a 

kerékpártároló közé eső területen; 
5. a Mátyás király sétány és a sport utca sarkán a zöldterületre, a 

kereszteződés beláthatóságát nem zavarva; 
6. a Profi Áruház előtti burkolt felület mellett található zöldterületre a 

tömbház irányába; 
7. az egészségház udvarára; 
8. a Luther utcai játszótérre;  
9. József Attila utcán a Gambrinus üzletház elé. 

 
A közterület használatára vonatkozóan kérelmezőnek szerződést kell 
kötnie az önkormányzattal.  
Kérelmező kötelessége a padok beszerzése, telepítése és folyamatos 
karbantartása, javítása saját költségére. A padok nem megfelelő 
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színvonalú üzemeltetése, fenntartása a szerződés azonnali 
megszüntetését vonja maga után.  
A padok telepítéséhez szükséges közterületeket az önkormányzat 
határozatlan időre, térítésmentesen biztosítja kérelmező részére.  
Az Éder Marketing Kft. 2 db., a 3. és 9.sorszám alatt megjelölt 
helyszíneken telepített reklámhordozó pad hasznosítását biztosítja az 
önkormányzat részére,   ezen két pad vonatkozásában is ellátja a Bt. 
üzemeltetési, fenntartási feladatait.  
 
Határidő:  - - 
Felelős: - -  
 
 
(Szolgálati lakás kiutalása) 
 
168/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44. szám alatti szolgálati lakás bérlőjéül 2011. 
szeptember 30-ig  Balla Antalnét jelöli ki. 
 
Határidő: 2006. szeptember 15. 
Felelős: Hajdúszoboszló Városgazdálkodási 

Zrt  vezérigazgatója 
 

 
(Társulási megállapodás felmondásának elfogadása) 
 
169/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat. 

 
1. Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testületével 2001. április 

19-én megkötött, és 2002. január 01-én módosított Társult 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat  ebesi működésére vonatkozó 
társulási megállapodás, az ebesi önkormányzat által 2006. augusztus 
31-ei hatállyal történő felmondását elfogadja.  
Felszólítja az ebesi önkormányzatot, hogy a feladatellátáshoz 
kapcsolódó önkormányzati tartozást 30 napon belül Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzatának számlájára  egy összegben  szíveskedjen 
egy összegben átutalni.  

 
2. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete megbízza a pénzügyi, 

gazdasági irodát, hogy az ebesi önkormányzat feladatellátáshoz 
kapcsolódó átutalását fogadja, és nemfizetés esetén a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  

 
3. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete megbízza a Szociális 

Szolgáltató Központ vezetőjét, hogy Ebesen a családsegítő és 
gyermekjóléti feladatok ellátását 2006. augusztus 31-ei hatállyal 
szüntesse meg, és a megszüntetéshez kapcsolódó intézkedéseket 
tegye meg.  
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Megbízza további az egészségügyi és szociális iroda vezetőjét is, hogy 
a feladatellátás megszüntetéséhez  kapcsolódó intézkedéseket tegye 
meg.  

 
Határidő: 2006. augusztus 31. és 2006. december 31. 
Felelős: jegyző 

érintett irodavezetők  
 
 
(A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola kérelme) 
 
 
170/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bárdos 
Iskola tűzjelző rendszer kiépítése” soron  szereplő 3.150.000 Ft-ból 
1.200.000 Ft-ot a Szabó László Művészeti Iskola részére átcsoportosít 
világítás és elektromos hálózat építése, valamint a padlózat és táncparkett 
megvalósítása céljából.  
 
Határidő: 2006. december 31. 
Felelős: jegyző 
 
 
(Cigány kisebbségi önkormányzat támogatása) 
 
171/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzatot karácsonyi csomag 
juttatásához 300.000 Ft céltámogatásban részesíti.  
Egyetért a Magyarországi Cigányokért Közalapítványhoz benyújtandó 
pályázatukkal, megbízza a polgármestert az ahhoz szükséges 
együttműködési megállapodás megkötésével.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2006. december 31.  
Felelős: jegyző, illetve polgármester 
 
 
(Tájékoztató a város közvilágításáról) 
 
172/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
város közvilágításáról szóló tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.  
 
Határidő:  - -  
Felelős: - - 
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(Elővásárlási jog gyakorlásáról döntés) )  
 
173/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói 5793/24/A/13 hrsz-.ú ingatlan  esetében nem kíván élni a 
Vht-ban  biztosított elővásárlási jogával. 
 
Határidő: 2006. szeptember 01. 
Felelős: jegyző  
 
 
(Térítési díjak   megállapítása ÁFA változás miatt)  
 
174/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  2006.  
szeptember 1-től az alábbi térítési díjakat állapítja meg:  
 

   Intézmény                                                         Térítési díj 
 

Bölcsőde        287 
Óvodák        305 
Általános Iskolák    7-10 éves korosztály   302 
Általános Iskolák 10-13 éves korosztály             319 
Középiskolai Kollégium                                    548 
Szociális étkezés (csak ebéd)                                  355 

 
 
Határidő:  2006. szeptember 01.  
Felelős: jegyző 
 
 
 (HBM Munkaügyi Központ  kérelme) 
 
175/2006. (VIII. 31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló,  Dózsa Gy. u. 14. szám alatti (hrsz.: 6211) ingatlant a 
Magyar Állam tulajdonába és a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ 
vagyonkezelésébe adja azzal a feltétellel, hogy ha  Hajdúszoboszlón 
megszűnik a munkaügyi kirendeltség, úgy az épület – csak az igazolt 
ráfordítások megtérítése mellett – vissza kerül Hajdúszoboszló  
Önkormányzatának tulajdonába.  
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok 
aláírására.  
 
Határidő: 2006. szeptember 30.  
Felelős:  polgármester 
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(Interpellációra válaszadás) 
 
 
176/2006. (VIII.31.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  Erdei 
Gyula képviselőnek a Major u. 1-15. sz előtti parkoló és úttest közötti 
vízelvezető folyóka állapotával kapcsolatos interpellációjára adott választ  
elfogadja.  
 
Határidő:  - -  
Felelős:  - - 
 

K.m.f. 
 

Dr.Sóvágó  László sk.                                  Dr.Vincze Ferenc   sk.  
     polgármester                 jegyző 
 
 
 
A  kivonat hiteléül:     
Hajdúszoboszló, 2006.  szeptember 06. 
 
  
 Virág Sándorné  
          leíró 
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