
                                             J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

Készült Hajdúszoboszló Város képviselő-testületének 2007. március 5-én tartott rendkívüli  

             testületi üléséről 

 

Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Harsányi  

                       István, Szandai Kázmér, Nagy Bálint, dr. Rácz Tiborné, dr. Papp Jenő,  

                       Kanizsay Béla, Tarcsi András, Máté Lajos képviselők, dr. Vincze Ferenc  

                       jegyző, Farkasné dr. Ungvári Ilona aljegyző, Nagyné dr. Kézi Éva  

                       egészségügyi és szociális irodavezető, Lőrincz László pénzügyi irodavezető,   

                       Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető, Jenei Tibor  

                       idegenforgalmi referens,  Márton Attila országgyűlési képviselő. 

 

Nem voltak jelen az ülésen Örvendi László, Dede Ernő, Erdei Gyula, Marosi György 

Csongor, Radácsi Gusztáv, Kocsis Róbert, Vágó Zsolt képviselők.   

 

Dr. Sóvágó László javasolja a képviselőknek, hogy a kézhez vett előterjesztés szerinti 

napirendet tárgyalják meg.  

 

A képviselők 11 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadták a napirendet. 

 

N a p i r e n d : 
 

1.) Javaslat temetési hely rendelkezési jogának átengedéséről 

Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazatója 

 

2.) Javaslat a katolikus kanonok részére sírhely adományozására 

Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 

 

 

ELSŐ NAPIREND: 
 

A napirend tárgyalásánál jelen volt előadóként Mészáros Sándor a Városgazdálkodási Zrt. 

vezérigazgatója. 

 

Mészáros Sándor előadja, hogy Kígyós József polgármestert saját halottként temette el az 

önkormányzat 1994-ben. A temetői nyilvántartásokban ennek megfelelően eltemettetőként 

Hajdúszoboszló város önkormányzata van bejegyezve. Ez azt jelenti, hogy a sírhely feletti 

rendelkezési jog a mai napig az önkormányzatot illeti meg. A rendelkezési jogról történő 

döntés sürgősségét az indokolja, hogy meghalt Kigyós József édesanyja  és a rendelkezési jog 

gyakorlására az örökösök igényt tartanak. A vonatkozó jogszabályok értelmében a temetési 

hely feletti rendelkezési jogát végrendelet, vagy erre vonatkozó szerződés hiányában az elhalt 

hozzátartozói – jelen esetben a gyermekei -  gyakorolhatják. Így célszerű lenne abban dönteni, 

hogy az önkormányzat, mint eltemettető a sírhely feletti rendelkezési jogát átengedi az elhalt 

gyermekei részére, mivel erre vonatkozóan sem végrendelet, sem egyéb megállapodás nem 

volt. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatosan Váradi Ferenc tett fel kérdést, melyre Mészáros Sándor 

válaszolt.  
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A képviselő-testület 11 igen szavazattal tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

                                           38/2007(III.5.) képviselő-testületi határozat 

 

                                                                 I. 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Hajdúszoboszló, Nádudvari 

útfélen a  köztemető ravatalozó sora 1. sz. temetési helye feletti rendelkezési jogát a temetési 

helyen nyugvó Kigyós József örökösei -  Kigyós Attila (lakcíme: 1074. Budapest, Rákóczi u. 

68. II/18.) és Kigyós Krisztina (lakcíme: 5000. Szolnok, Sóház u. 5.) – részére átengedi. 

 

A rendelkezési jog átengedése ellenérték nélkül történik. 

 

Felhívja a temetőt üzemeltető Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság vezérigazgatóját, hogy a rendelkezési jog átengedését a temetői 

nyilvántartásokba vezesse be. 

 

                                    Határidő: azonnal, 2007. március 6. 

                                    Felelős: jegyző 

                                                 VG.Zrt. vezérigazgatója     

 

 

                                                           II. 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a temetőt üzemeltető 

Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatóját, 

hogy készítsen kimutatást a köztemetőben lévő olyan temetési helyekről, melyeknél a 

rendelkezési jog az önkormányzatot illeti meg, majd a kimutatást határozati javaslattal 

terjessze a képviselő-testület májusi ülésére. 

 

                                  Határidő: 2007. május 30. 

                                  Felelős: jegyző 

                                               VG.Zrt. vezérigazgatója 

 

 

 

MÁSODIK NAPIREND: 
 

A napirend tárgyalásánál jelen volt Mészáros Sándor a Városgazdálkodási Zrt. 

vezérigazgatója. 

 

Mészáros Sándor elmondta, hogy meghalt Varga Béla katolikus kanonok úr. Az életét itt élte 

le Hajdúszoboszlón. A családja azt szerette volna, ha a templomkertbe temethetik el, mert 

ellenkező esetben elszállítják Budapestre, vagy a szülőföldjére Nyírtassra. A templomkertbe 

jelenleg nem lehet temetkezni, mert annak nincsenek meg a feltételei, ugyanis először 

temetkezési emlékhellyé kellene nyilvánítani, ami többek között rendezési terv módosítást is 

igényel. Ezt tudomásul vette család és az egyház és beleegyeznek, hogy a hajdúszoboszlói 



 3 

köztemetőbe legyen örök nyugalomra helyezve, de azt kérték, hogy az önkormányzat 

térítésmentesen biztosítsa számára a sírhelyet.  

 

Dr. Vincze Ferenc tájékoztatja a képviselőket, hogy a hozzátartozókkal és a jelenlegi 

tisztelendő úrral ő tartja a kapcsolatot. Úgy gondolja, hogy a sírhely adományozása egy 

gesztus lenne az önkormányzat részéről, ezzel elismernék az elhunyt kanonok úr 26 éves 

hajdúszoboszlói munkásságát. A temetés költségeihez nem kérnek hozzájárulást.  Tudomása 

szerint már kinéztek egy sírhelyet, de ez a kopjafás részben van, bár az elhunytnak keresztet 

állítanának, ami természetes is. Véleménye szerint egyedi esetként kellene ezt kezelni és 

kivételt lehetne tenni. 

 

Dr. Sóvágó László úgy látja, hogy a kopjafás temetői részre nem kellene kivételt tenni, 

javasolja, hogy máshol ajánljanak fel sírhelyet az eltemettetőknek.  

 

Dr. Vincze Ferenc felhívja a képviselők figyelmét, hogy ő semmilyen ígéretet nem tett a 

családnak és az egyháznak, csak azt a tájékoztatást adta nekik, hogy a mai rendkívüli ülésen a 

képviselő-testület dönt ebben.  

 

Szandai Kázmér elmondja, hogy itteni rokonság hiányában az egyházközség fogja gondozni 

a kanonok úr sírját, ezért kéri, hogy gyakoroljon gesztust az önkormányzat és kapjon egy 

olyan egyházi embert megillető sírhelyet, aki az életének nagy részt a hajdúszoboszlói hívek 

között töltötte el.  

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 

 

 

                                           39/2007.(III.05.) képviselő-testületi határozat 

 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete Varga Béla elhunyt katolikus  

kanonok részére a Hajdúszoboszló, Nádudvari útfélen lévő köztemetőben sírhelyet 

adományoz. 

Felhatalmazza a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

vezérigazgatóját, hogy az eltemettetőkkel egyeztetve a meghatározott értékű sírhely 

biztosításáról gondoskodjon és a rendelkezési jogot az eltemettetők kérése szerint  jegyezze 

be a temetői nyilvántartásokba.   

 

                                  Határidő: azonnal, 2007. március 6. 

                                  Felelős: jegyző 

                                               VG.Zrt. vezérigazgatója  

 

 

 

                                                     Kmft. 

 

 

 

Dr. Sóvágó László                                                       Dr. Vincze Ferenc 


