
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2007. december 13-án 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.   

 
Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő 

alpolgármester, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, 
Vágó Zsolt, Nagy Bálint, Harsányi István, Örvendi 
László, Erdei Gyula, Szandai Kázmér, Dr. Rácz 
Tiborné, Máté Lajos, Marosi György Csongor, 
Kanizsay Béla, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő 
képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Farkasné dr. 
Ungvári Ilona aljegyző, Nagyné dr. Kézi Éva 
egészségügyi, szociális irodavezető, Szilágyiné Pál 
Gyöngyi irodavezető-főmérnök, Lőrincz László 
irodavezető-főkönyvelő, Varga Imre oktatási, 
művelődési, sport iroda-vezető, Gubányi István 
technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető és 
érdeklődő állampolgárok.  
 

 Tarcsi András képviselő hiányzott az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. A meghívóban feltüntetett napirendek 
megtárgyalását javasolta, illetve kérte a 9. számú előterjesztés 
napirendről való levételét.  
 
Marosi György Csongor: Kérte, hogy az első napirendi pont 
tárgyalása után a 12. számú előterjesztést tárgyalja a képviselő-
testület.  
 
A képviselő-testület a javasolt napirenddel 15 igen (Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül egyetértett és az alábbi napirendet fogadta el:  
 

Napirend:  
 
1.) Előterjesztés az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése tárgyú  
      pályázati felhívásra 
     Előadó: igazgató főorvos 
 
2.) Előterjesztés az Egyesített Egészségügyi Intézmények új alapító    

 okiratának elfogadására 
       Előadó: egészségügyi, szociális iroda vezetője  
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3.) Javaslat a 2008. évi közszolgáltatási díjak megállapítására 
     a.) menetrendszerinti helyi autóbuszjáratok díjairól és        
     veszteségtérítés mértékéről 
     Előadó: a Hajdú Volán Rt  vezérigazgató-helyettese 
 
     b.) víz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapítása 
     c.) a távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának megállapítása 
     Előadó:  Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója 
 

       d.) a közterület használat, közterület hasznosítás díjtételeiről (rendelet    
            függelékének módosítása) 
          Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
      e.) nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról 
     Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
      

      4.) Beszámoló a köztemető fenntartásáról 
           Előadó: VG. Zrt. vezérigazgatója 
 
      5.) Előterjesztés a 2008. évi temetői fenntartási díjak megállapítására 
           Előadó: VG.Zrt. vezérigazgatója 
 
      6.) Előterjesztés önkormányzati bérlakások lakbérének 2008. január 1-től    
           történő megállapításához 
           Előadó: VG.Zrt. vezérigazgatója 
 
      7.) Előterjesztés lakás kiürítési per folytatásáról 
           Előadó: VG.Zrt. vezérigazgatója 
 

                    16 ÓRÁTÓL ÁLTALÁNOS  KÖZMEGHALLGATÁS 
 
       8.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek megalkotására: 
            a.) a települési folyékony hulladék szállításáról és kezeléséről szóló      
                 rendelet megalkotására, 
   

      b.) az önkormányzat jelképeiről és használatának rendjéről szóló  
                       rendelet megalkotására, valamint a városi önkormányzati elismerő  
                       címről, kitüntetésekről és díjakról szóló rendelet módosítására 
 
                  c.) a helyi adórendelet módosításáról 
                  Előadó: jegyző 
                               irodavezető-főkönyvelő 
                               irodavezető-főmérnök 
 

9.)Előterjesztés a települési bel- és külterületi vízrendezés támogatása  
     című pályázati lehetőségről 

      Előadó: irodavezető-főmérnök 
 

10.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
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a.) a 0122/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére, 
b.) a Bocskai utca 5.szám alatti ingatlan értékesítésére, 
c.) a Keleti főcsatorna melletti üdülő értékesítésére, 
d.) porta-épület átadására, 
e.) a Rácz Farkas u. 17. szám alatti ingatlan földterületének 
rendezésére, 
f.) a Pannon GSM bérleti szerződés meghosszabbítására 
g.) közbeszerzési eljárásban meghozandó döntésről 

                        Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

11.) Előterjesztés önkormányzati esélyegyenlőségi terv és program   
 elfogadására 

                      Előadó: jegyző 
 

12.) Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 3  
 tanulócsoportjának áthelyezéséről 

           Előadó: oktatási, művelődési és sport irodavezető 
 

13.) Előterjesztés a Bihari, Sárréti és Hajdúszoboszlói Térségi Integrált    
             Szakképző Központ kialakítására 

                       Előadó: oktatási, művelődési és sport irodavezető 
 

14.) Előterjesztés a képviselő-testület 2008. évi munkatervének 
 meghatározására 

                      Előadó: polgármester 
 

15.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
                      Előadó: polgármester 
 

16.) Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
            Előadó: polgármester  
 

17.) Válasz képviselői kérdésre, interpellációkra: 
h.) Váradi Ferenc képviselő úr kérdésére, 
i.) Örvendi László képviselő úr kérdésére, 
j.) Kocsis Róbert képviselő úr interpellációjára, 
k.) Marosi György Csongor képviselő úr interpellációjára, 
l.) Majoros Petronella képviselő asszony interpellációjára 

 
           Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
        Zárt ülésen: 
 

1.) Előterjesztés lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott 
fellebbezés elbírálására 

  Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
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Első napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Jó elképzelésnek tartja a 
bizottság az Egészségház bővítését. 880 milliós beruházás esetén 
mindössze 10%-os önerő szükséges.   
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A bizottság 
kéri a képviselő-testületet, hogy támogassa ezt az előterjesztést, mivel 
nagy szükség van egy korszerű, nagyobb felszereltségű intézményre.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangúlag támogatta. Megállapította a bizottság, hogy 
a felújítás létszükséglet és a fejlesztési pénzeket így lehet legjobban 
kamatoztatni.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta mai ülésén az előterjesztést, egyhangúlag támogatta, jó 
elképzelésnek tartja. A bizottság javasolja a szerződésben a díjazás 6. 
szakaszának 2. és 4. pontja kihagyását.  
 
Majoros Petronella: Kérdést tett fel, melyre Dr. Varga Tamás 
válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: Nem ért egyet a 6. szakasz 2. és 4. pontjának 
kihagyásával.  
 
Kanizsay Béla: Támogatja az előterjesztést, bár véleménye szerint 
korábban kellett volna megvalósítani ezt a beruházást.  
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Dr. Varga Tamás válaszolt.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Ez a beruházás a kistérség valamennyi lakosát 
érinti, a kistérségi programban első helyen szerepel ennek a 
fejlesztésnek a megvalósulása. A 6. szakasz két pontja ki kell, hogy 
maradjon, mivel közbeszerzés alá esik, e nélkül pedig nem lehet 
dönteni. A céggel történt megegyezés alapján a 12.490.000 Ft  a 
pályázatban elszámolható lesz, 90%-át támogatás formájában kapja az 
önkormányzat.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 16 igen (Váradi 
Ferenc, Kocsis Róbert, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
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  276/2007. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-Alföldi Regionális Tanács által az Észak-Alföldi Regionális 
Operatív Program keretében kiírt ÉAOP-2007-4.1.2. kódszámú, az 
„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg 
szakellátó központok fejlesztése, alap- és járóbeteg szakellátás 
korszerűsítése” címmel pályázatot nyújt be.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére az INIS BUSINESS Kft-vel (1078 Budapest, Marek J. 
u. 22.), illetve a pályázati dokumentáció aláírására A pályázathoz 
szükséges önerő biztosításáról a projekt részletes 
költségvetésének ismeretében a Képviselő-testület külön döntést 
hoz.  
 
Határidő: pályázati kiírás szerint  
Felelős: intézményvezető főorvos  

 

Második napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kérdést Kanizsay Béla és Majoros Petronella tett fel, melyre Dr. Varga 
Tamás válaszolt.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kocsis 
Róbert, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

277/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Egyesített Egészségügyi Intézmények új Alapító Okiratát 
elfogadja, és 2008. január 01-ei hatállyal - a melléklet szerint - újra 
kiadja. 
 
Határidő:  2007. december 31. 
Felelős: jegyző 
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Harmadik napirend:  
 

A, 
 
A napirend tárgyalásán jelen van Dr. Varga Sándor, a Hajdú Volán Zrt.  
gazdasági igazgatója. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Ülés előtt kiosztásra került a módosított 
rendelet-tervezet. A bizottsági üléseken elhangzott módosítások 
szerepelnek benne.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, a kiegészítéssel együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, a módosításokkal együtt egyhangúlag támogatta. A 
bizottság kérte a Volán Zrt-t, hogy a veszteségek csökkentése 
érdekében tegyen meg minden elképzelhető lépést.  
 
Kanizsay Béla: Kérdést tett fel, melyre Dr. Varga Sándor válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: Nem szerepel a rendeletben, hogy nettó vagy bruttó 
árakról van-e szó. Ezt oda kellene írni.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az árak megállapításáról szóló törvény írja 
elő, hogy nettó árat kell szerepeltetni a rendeletben.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 14 igen (Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, 
Örvendi László), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 2 tartózkodás 
(Kocsis Róbert, Dede Ernő) mellett elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta, illetve rendeletet alkotta:  
 
  278/2007. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
részére, a Hajdúszoboszló város közigazgatási határán belül 
végzett menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés 
veszteségtérítésére üzemviteli támogatásként 4,5 Mft 
keretösszeget biztosít 2008. évi költségvetésében. 
 
A 2008 évi költségvetés elfogadását követően felhatalmazza a 
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2008. február 28. 
Felelős:  jegyző 
               polgármester 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
    27/2007. (XII.13.) Ör. sz. rendelete 

a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak 
és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési 

költségek megállapításáról  szóló 1/2007. (01.25.) Ör. sz. 
rendeletének módosításáról 

 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és az 
1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés m.) pontja alapján 
figyelemmel a 139/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseire, 
a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, 
tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és 
az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek 
megállapításáról  szóló 1/2007. (01.25.) Ör. sz. rendeletét ( 
továbbiakban: rendelet )az alábbiakban módosítja  
 
 

A helyi utazásért fizetendő árak 
1. § 

 

/1/ A rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

 

A menetjegy ára az autóbusz vonalszakaszain: 141,67,-Ft 

 

/2/ A rendelet 3.§ (2) bekezdés a./ , b./ és c./ pontjai az alábbiak 
szerint módosul: 

 

 
 

a./ az arcképes egyvonalas 
bérletszelvény ára egész 
hónapra: 

2.083, 
33.- Ft 

b./ az arcképes összvonalas 
bérletszelvény ára egész 
hónapra: 

3.083,33.- 
Ft 

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

1.658,33.- 
Ft 
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/3/ A rendelet 3.§ (4) bekezdés utolsó mondata helyébe az alábbi 
mondat kerül: 

 

A visszaváltás kezelési költsége: 91,67-Ft. 

 

/4/ A rendelet 3.§ (5) bekezdése az alábbi szerint módosul: 

 

A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt 91,67-Ft. Az 
elrontott, vagy megrongálódott bérletigazolványok kicserélési díja 
91,67-Ft. 

 

 

Pótdíjak 

2. § 

 

/1/ A rendelet 4.§ (3) bekezdése utolsó sorában a 260,83,-Ft 
helyébe a 266,67-Ft  kerül a bekezdés további részének 
változatlanul hagyása mellett. 

 

Az oktatási és nevelési intézmények által rendelt helyi 
autóbusz-különjáratok hatósági díja 

 

3. § 

 

/1/ A rendelet 5.§ (1) bekezdésében található táblázat helyébe az 
alábbi táblázat kerül: 

 

 Az autóbusz díja 

Ft/km 175,-Ft 

Ft/óra 2200,-Ft 

Legkisebb 
fuvardíj (Ft) 

8250,-Ft 

 

Záró rendelkezések 

4. § 

 
Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 

 
 
 



 9 

B,  
 
A napirend tárgyalásán jelen van Nyéki István, a Hajdúszoboszlói 
Közüzemi Kft ügyvezető igazgatója.  
 
Nyéki István: A kiküldött anyag 5. oldalán a 3. §-ban elírás történt: az 
első és második mondatban nem / ÁFA, hanem + ÁFA szerepel 
helyesen.   
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, a módosítással együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kanizsay Béla: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az anyag 4. oldalán található más 
városokkal összehasonlítás az árak tekintetében, megállapítható, hogy 
Hajdúszoboszlón a megemelt díjak is elfogadhatóak.  
 
Radácsi Gusztáv: Véleménye szerint az árak összehasonlításánál 
olyan városokat is szerepeltetni kellett volna, ahol alacsonyabbak az 
árak, mint Hajdúszoboszlón.  
 
Nyéki István: Hasonló nagyságrendű városban, ilyen szolgáltatási 
körrel, ilyen minőségű vízzel, nincs olcsóbb tarifa.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) szavazat és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett 
elfogadta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 28/2007. (XII. 13.) Ör. sz. rendelete a 

településen fizetendő víz-, és csatornaszolgáltatási, valamint 
a szippantott szennyvíz elhelyezési és tisztítási díjairól szóló 

2/1995. (I.12.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: R.) 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörébe 
eljárva és az árak megállapításáról szóló többször módosított 

1990. évi LXXXVII. Törvényben kapott felhatalmazás alapján a 
következő rendeletet alkotja. 
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1. §.  
 

A R. 2. § (1) helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

     2.§. 

 

    1.bek. A vízmű által biztosított ivóvíz ára:   

 
                      lakossági fogyasztóknak: 150,84   Ft/m3 + ÁFA 
 
                      közületi fogyasztóknak: 170,84   Ft/m3 + ÁFA 
 
               a csatornaszolgáltatás ára:      

 
                     lakossági fogyasztóknak: 115,00 Ft/m3 + ÁFA 
 
                      közületi fogyasztóknak:    139,16 Ft/m3 + ÁFA 
 

 
3. §. 

 
 A hajdúszoboszlói szennyvíztelepre beszállított folyékony 
hulladék elhelyezésének és tisztításának díja  
- Hajdúszoboszló csatornával ellátatlan területéről történő 
folyékony kommunális hulladék  beszállítás esetén:                                       
83,33 Ft/m3 + ÁFA 
 
- Hajdúszoboszló csatornával ellátott területéről történő folyékony  
  kommunális hulladék beszállítás esetén:                                      
138,- Ft/m3 + ÁFA 
 
- Minden egyéb esetben                                                                  
275,- Ft/m3 + ÁFA 
 

4. § 
 

E rendelet vonatkozásában közületi fogyasztónak minősül a Ptk. 
685 §. c./ pontja szerinti gazdálkodó szervezet. 
  

5. §.  
 

E rendelet 2008. január 1. napjával lép hatályba. A rendelet 
hatályba lépésével egyidejűleg a 40/2006. (XII. 14.) Ör. számú 
rendelet hatályát veszti. 
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C,  
 
A napirend tárgyalásán jelen van Nyéki István, a Hajdúszoboszlói 
Közüzemi Kft ügyvezető igazgatója.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangúlag támogatta. Elképzelhető, hogy a gáz- és 
villanydíjak emelkedése következtében erre a kérdésre még vissza kell 
térni.  
 
Kanizsay Béla: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
A képviselő-testület 17 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 
rendeletet alkotta:  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-

testülete 29/2007. (XII. 13.) számú rendelete a 
távhőszolgáltatásról és díjairól szóló 15/1999.(IX.30.) Ör. 

számú rendelet 1.sz. mellékletéről 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. Törvény 53.§.(8) 
bekezdés e./ pontjában, valamint az árak megállapításáról szóló 
többször módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény mellékletében 
kapott felhatalmazás alapján a távhőszolgáltatásról és díjairól 
szóló 15/1999.(IX.30.) Ör. számú rendelet 1. számú mellékletét az 
alábbiak szerint alkotja meg: 
 

1. §. 

Megnevezés Egység Díj 

1./ Alapdíj   

 -   fűtés Ft/lm3/év 308 

 -   használati 
melegvíz 

Ft/lm3/év 46 

együtt: Ft/lm3/év 354 

   

2./ Hődíj (mért)   

- fűtési Ft/GJ 3.067 

- Ft/GJ 3.067 
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vízfelmelegítési 

 
A  táblázatban szereplő díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
 

2. §. 
 
E rendelet 2008. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 
41/2006.(XII.14.) Ör. számú rendelet hatályát veszti.  

 
D,  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az ülés előtt kiosztásra került az új 
díjtáblázat.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a kiegészítéssel együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és a kiegészítéssel együtt egyhangúlag támogatta. A 
Fesztiváltér kérdésének rendezése fontos, vissza kell térni ennek 
tárgyalására.  
 
Majoros Petronella: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi 
válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: A rendelettervezet végén a név után szerepel az „sk.” 
megjegyzés. Véleménye szerint ez csak abban az esetben helyes, ha 
van egy eredeti, aláírt példány, amit be lehet mutatni.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A jegyzőkönyvbe bekerül a rendelet teljes szövege 
és a jegyzőkönyv van aláírva.  
 
Radácsi Gusztáv: Megalkotja a testület a rendeletet, megállapítja a 
díjakat, de a végrehajtás nem úgy történik, ahogy kellene.  
 
Kocsis Róbert: A kiszabott bírságokból befolyó összbevétel azon is 
múlik, hogy a kiadott engedélyek ellenőrzése milyen hatékony. Nem 
tartja szükségesnek a rendelet-módosítást, viszont a hatóságoknak 
gyakrabban kellene ellenőrizni az üzleteket.  
 
Majoros Petronella: A bérleti díjak elég magasak. Viszont az 
újságosbódék és a Jókai-soron található pavilonok bérleti díjak 
jelentősen eltér a többitől. Kéri, hogy ezt vizsgálják felül.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A Jókai-soron található pavilonok 
magántulajdonban vannak, a tulajdonos a földterületet bérli az 
önkormányzattól. Azon a részen nagyon kevés a vendég, az üzleteknek 
nincs forgalmuk, méltányolhatónak tartja a bérleti díj összegét.  
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A képviselő-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Marosi György Csongor, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta 
az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  Képviselő-
testületének  

30/2007. (XII.13.) számú rendelete  
a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi 

szabályairól szóló  
8/1999. (V.01.)rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közterület-
használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló többször 
módosított 8/1999. (V.01.) Ör. számú rendeletét (továbbiakban: 
Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. § 

 
A rendelet 1.sz. függeléke helyébe jelen rendelet 1.sz. függeléke 
lép. 
 

Záró rendelkezések 
 

2. §  
 

Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
 

1.sz.függelék 
Díjtáblázat 2008. évben 

 
 

A díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

Jele A közterület - használat célja I. II. III. 

1. 
 

 

A közterületbe 10 cm-nél mélyebben 
benyúló, új védőtető, ernyőszerkezet 
reklám nélkül  

 
ingyenes 

 
ingyenes 

 
Ingyenes 

2. A közterületbe 10 cm-nél mélyebben 
benyúló, új védőtető ernyőszerkezet 
reklámmal       

 
12500 Ft/m2/év 

                         

 
10260 Ft/m2/év 

                        

   

  6400 Ft/m2/év   

                         

3. Kirakatszekrény, hirdetőtábla, 
cégtábla és címtábla 

 
12500 Ft/m2/év 

                        

 
10260Ft/m2/év  

                       

 
6400 Ft/m2/év 
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4. 
 

 

Cégtábla, címtábla, hirdetőtábla 
/Önkormányzat illetve a VG.Zrt. által 
biztosított/                                                   

 
16200Ft/m2/év 

                         

 
- 
 

 
- 
 

5. 
 

Megállító tábla 
/1m2 alatti méretű/ 

12400 Ft/db/év 
                             

10260 Ft/db/év 
                            

6300 Ft/db/év 
                        

 
6. 
 

Árusítófülke, pavilon és egyéb 
állandó jellegű kereskedelmi 
létesítmény                             

 

6500 Ft/m2/év 

 

 
5300 Ft/m2/év 

 

 

4050 Ft/m2/év 

 

7. 
 

 
Árubemutató céljára                

1300 Ft/m2/nap 
 

1300 Ft/m2/nap 
 1300 Ft/m2/nap 

 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendéglátó ipari előkert 
 

>Szilfákalja /József Attila u –Daru 
  zug között    

 
>Szilfákalja /Daru zug-Bethlen u. 
  között/ 
  József Attila utca a Major utcáig 
 
 
>Arany J. utca a Szilfákaljától a 
Wesselényi utcáig,  
„Szabadság tömb” 
  Hősök tere  
 
>Egyéb területeken 

 

3600 Ft/m2/hó 

 

2300 Ft/m2/hó 

 

   

1800 Ft/m2/hó 

 
 

1240 Ft/m2/hó 

 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

9. 
 
 
 
 

Alkalmi és mozgóárusítás 
/gurulókocsi, sátor, asztal/ 
főszezonban                            
 
elő – és utószezonban             
 
elő- és utószezonon kívüli 
 

2500Ft/m2/nap 

                           
 

 
1360Ft/m2/nap 

 
 

1200F/m2/nap 
 

 
780Ft/m2/nap 

 
 
  

  780Ft/m2/nap 
 
 

600Ft/m2/nap 
 

   540Ft/m2/nap 

 
 
   

 540Ft/m2/nap 
 

 
  360Ft/m2/nap 

 

10. Iparművészeti vásár             270Ft/m2/nap 
 

260Ft/m2/nap 
 

260Ft/m2/nap 
 

11. 
 

Kulturális és sport rendezvények                            20Ft/m2/nap 
 

20Ft/m2/nap 
 

20Ft/m2/nap 
 

12. 
 

Mutatványos tevékenység (cirkusz, 
forgó stb.)                            

 
Tilos 

 
Tilos 

 
Tilos 

13. Árusító automaták                     
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 2730 Ft/db/nap 
 

2400 Ft/db/nap 
 

1540 Ft/db/nap 
                           

14. 
 

Sorsjegy értékesítés  
2400 Ft/m2/hó 

 

 
1800 Ft/m2/hó 

 

 
770 Ft/m2/hó 

 

15. 
 

Fenyőfa árusítás                
380Ft/m2/nap 

 
320Ft/m2/nap 

 

 
320Ft/m2/nap 

 

16. 
  
 

Mindenszentek, karácsonyi, 
szilveszteri alkalmi árusítás 

 
1600Ft/m2/nap 

 

 
1360Ft/m2/nap 

 

 
1150Ft/m2/nap 

 

17. 
 
 

Az egyes létesítményekhez 
szükséges gépjármű várakozóhely 

 
19800Ft/db/év 

 

 
12900Ft/db/év 

 

 
9600Ft/db/év 

 

18. 
 
 

Konflis (május 1-től szeptember 30-ig 
terjedő időszakra) 

12900Ft/db/hó 12900Ft/db/hó 12900Ft/db/hó 

19. 
 

Bringó hintó  
(április 14. - augusztus 31. között)                                          

 

886000Ft/szezon 

20. 
 

Elektromos lassújármű 
                                                   4650Ft/nap 

 

21. 
 

 
Taxi, kijelölt közterületen 
                                                

 

14000 Ft/db/év 

 

 

12800 Ft/db/év 

 

 

12800 Ft/db/év 

 

22. 
 
 

 
Tehertaxi, kijelölt közterületen 

 
 

- 

 

16200Ft/db/év 

 

 
 

 -  
 

23. 
 

 
Eseti hirdetők                            
/plakát, cirkusz hirdetőtábla stb/ 

 

60Ft/db/nap 

 

60Ft/db/nap 

 

60Ft/db/nap 

24. 
 
 

Garázs földterület 
/Rákóczi u, Hősök tere, 
 Szilfákalja, Luther u./              

 

13500 Ft/db/év 

 

 

  13500Ft/db/év  

 

 

13500 Ft/db/év 

 

25. 
 
 

 
Építkezéssel kapcsolatos 
igénybevétel 

 
 

310Ft/m2/hó 

 

 

 

160Ft/m2/hó 

         

 

 

120Ft/m2/hó 

 

26. Közhasználatra még át nem adott 
terület 

Megállapodás szerint 

27. Nosztalgia vonat     
főszezonban     

 
7000Ft/nap 
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főszezonon kívül              

 
5100Ft/nap 

28. Hangos hirdetés, szendvicsember     6000Ft/hó 
 

39. Fesztiváltér 8.000.000Ft/szezon 
 

30. Fizetett hirdetéseket tartalmazó 
reklámfelület (tábla, kirakat) 

11900Ft/hó 
 

31. 
 

Molinó hirdetés                             Ingyenes Ingyenes Ingyenes 

32. Közterületbe benyúló nyitott vagy 
zárt épületrész 

54.000Ft/m2 43.200Ft/m2 32.400Ft/m2 

33. Utcai zenélés, éneklés és táncos 
produkció (nem rendezvény 
keretében) ha üzletszerű 
termékértékesítés is történik 

 
540Ft/m2/nap 

 
430Ft/m2/nap 

 
320Ft/m2/nap 

34. Játszó vagy szórakoztató 
tevékenység végzése (pld.: felfújható 
ugráló, trambulin…stb)  

 
220Ft/m2/nap 

 
170Ft/m2/nap 

 
110Ft/m2/nap 

 

E,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kérdést Dr. Rácz Tiborné és Erdei Gyula tett fel, melyre Lőrincz László 
válaszolt.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné) mellett elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  279/2007. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézmények tekintetében 2008. évre az alábbi 
nyersanyagnormákat és térítési díjakat állapítja meg.  

 

Intézmény 
2008. évi 

nyersanyagnorma 
Ft 

ÁFA Ft 
2008. évi térítési díj 

Ft 

Bölcsőde 278 56 334 

Óvodák 279 56 335 
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Ált. Iskola 
7-10 év 

10-14 év 

 
292 
310 

 
58 
62 

 
350 
372 

Kollégium   
Középiskola 

Szociális étkezés 

 
527 
288 

 
105 

- 

 
632 

- 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Negyedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
Mészáros Sándor: Ebes község pályázatot hirdetett temetői 
szolgáltatások végzésére. Felkérte a VgZrt-t is ajánlattételre. Az 
eredményhirdetés megtörtént, a VgZrt lett a nyertes.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Egyetért a beszámoló utolsó 
mondataival, mely szerint a Vénkert oldali kerítések felújítása 
mindenképp szükséges.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangúlag támogatta. Szükség van a temető 
felújítására.  
 
Marosi György Csongor: A Vénkert oldali kerítések felújítása már a 
tavalyi évben is napirenden volt, de pénz nem lett rá megszavazva és 
ez azóta sem történt meg.   
 
Kocsis Róbert: Az anyag 2. oldalán szerepel, hogy 4 fő közhasznú 
dolgozó foglalkoztatását oldotta meg a VgZrt a temető általános 
állapotának javítására, aminek következtében az ügyfelektől elismerő 
visszajelzést kapott. Néhány kritikai megjegyzése van: a Vénkert utca 
felőli járda állapota hagy kívánnivalót maga után. 4 fő helyett pedig akár 
8 főt is lehet alkalmazni a temető arculatának javítására. Kérdést tett 
fel, melyre Mészáros Sándor válaszolt.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
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  280/2007. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
köztemető fenntartásáról szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Ötödik napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kérdést Kanizsay Béla és Váradi Ferenc tett fel, melyre Mészáros 
Sándor válaszolt.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületének 31/2007. (XII. 13.) sz. rendelete a 

Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000.(X.19.) 
Ör. sz. rendelet mellékletének módosításáról 

  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1999. évi XLIII. Tv. 40.§ (2.) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a Köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 
14/2000.(X. 19.) Ör. sz. rendelet mellékletét (megállapító 
43/2006.(XII. 14.) Ör. sz. rendeletét) hatályon kívül helyezi, 
helyette a  1.sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a köztemetőben 

alkalmazandó fenntartási díjakat az alábbiakban állapítja meg: 
      
      

 

ssz. Temetési hely megnevezése 
2008. évi   
nettó díj 

  

 
I. 

Temetési helyek koporsós 
temetéshez, 25 év nyugvási idővel  
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 1 I.-től XXI. tábláig és XXVI. Tábla    

 1/a Út melletti sírhelyek    

  1 személyes 15 700   

  Rátemetés:    

  -koporsós (nyugvást hosszabbít) 11 083   

  -urnás (nyugvást nem hosszabbít) 3 167   

      

  2 személyes 31 500   

  Rátemetés:    

  -koporsós (nyugvást hosszabbít) 23 333   

  -urnás (nyugvást nem hosszabbít) 3 167   

      

 1/b 
Útmelletti második és harmadik 

sírhely  
  

  1 személyes 12 583   

  Rátemetés:    

  -koporsós (nyugvást hosszabbít) 8 833   

  -urnás (nyugvást nem hosszabbít) 3 167   

      

  2 személyes 25 167   

  Rátemetés:    

  -koporsós (nyugvást hosszabbít) 16 333   

  -urnás (nyugvást nem hosszabbít) 3 167   

      

 1/c A tábla többi helyein    

  1 személyes 10 083   

  Rátemetés:    

  -koporsós (nyugvást hosszabbít) 6 833   

  -urnás (nyugvást nem hosszabbít) 3 167   

      

  2 személyes 16 333   

  Rátemetés:    

  -koporsós (nyugvást hosszabbít) 11 333   

  -urnás (nyugvást nem hosszabbít) 3 167   

      

 

1/d Gyermek sírhely 10 éves korig,          
bármely táblában a teljes ár %-ában 75 

  

      

 

1/e Kiemelt sírhely           a ravatalozó 
soron és a XXII. táblában   csak 

egyszemélyes 234 000 
  

  Rátemetés:    

  -koporsós (nyugvást hosszabbít) 50 417   

  -urnás (nyugvást nem hosszabbít) 12 583   

 

ssz. Temetési hely megnevezése 
2008. évi  
nettó díj 

 

2 XXIV. Parktemető tábla                        
Csak egyszemélyes, a díj a sírjel 

alapot és a teljes tábla gondozását 
is tartalmazza. 88 167 

  Rátemetés:  

  -urnás (nyugvást nem hosszabbít) 18 000 
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3 XXV. Kopjafás tábla                             
A díj tartalmazza a tábla teljes 

területének gondozását is.  

  -egyszemélyes 63 000 

  -kétszemélyes 88 167 

  Rátemetés:  

  -urnás (nyugvást nem hosszabbít) 18 000 

    

 
II. 

Temetési helyek hamvasztás 
utáni temetéshez  25 év nyugvási 

idővel  

 1 III. IV. és XXII. táblában urnafalba 50 417 

 2 Urnasírbolt a XXIII. táblában 63 000 

 3 Urnasír a XXIII. táblában 25 167 

    

 

III. 

Sirbolthelyek                                       
a VIII.; IX.; X.; XXII. és XXVII. 
táblában        75 év nyugvási 

idővel  

 1 Út melletti  

 1/a Egyoldali koporsó elhelyezéssel 108 333 

 1/b Kétoldali koporsó elhelyezéssel 135 000 

  Meglévő sírboltba férőhelyen felüli  

 1/c Koporsós temetés esetén 36 000 

 1/d Urnás temetés esetén 3 167 

    

 2 A tábla egyéb helyein  

 2/a Egyoldali koporsó elhelyezéssel 88 167 

 2/b Kétoldali koporsó elhelyezéssel 108 917 

  Meglévő sírboltba férőhelyen felüli  

 2/c Koporsós temetés esetén 31 500 

 2/d Urnás temetés esetén 3 167 

    

 

IV. 

Újraváltási díj                                      
A mindenkor érvényes temetési 

hely díja, plusz az egyszeri 
temetőfenntartási díj.  

 

 

ssz. Temetőhasználat  megnevezése 
2008. évi  
nettó díj 

 

 V. Temetőhasználati díjak Ft  

 1 Ravatalozó használati díj 12 500  

 2 Boncterem használati díja 10 000  

 3 Halott hűtés-tárolás naponta 950  

 4 Temetőfenntartási díj temetésenként 8 750  

 
5 Síremlék állításához igényelt terület 

használati díja Ft/m2/nap 750  

 
6 Temetőfenntartási hozzájárulás a 

kivitelező részéről   

        -síremlék-sírbolt javítása, tisztítása 2 167  
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        -síremlék építésénél Ft/síremlék 4 167  

        -sírbolt építésénél Ft/sírbolt 8 333  

 
7 Területbérleti díj táblán kívül,   

sírkövesenként max. 15 m2.   

        -15 napra 2 083  

        -30 napra 4 583  

 8 Eseti behajtási engedélyek   

        -személykocsi 333  

   
     -személykocsi utánfutóval illetve       
kisteherautó 3,5 to-ig 917  

        -teherautó 1 833  

 
9 Rendszeres behajtási engedélyek     

3,5 to-ig   

        -virágárusok Ft/naptári negyedév 8 333  

        -sírkövesek Ft/hónap 11 667  

     

 
  
Az új 1.sz. melléklet 2008. január 1.-én lép hatályba. 
  
Határidő:  2008. január 1.  
Felelős:   jegyző 
               vezérigazgató 
 

Hatodik napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Mészáros Sándor: A rendelet módosítására az ÁFA miatt volt szükség. 
Az előterjesztés 3. oldalán található az emelés mértéke %-os arányban 
a mostani árakra érvényes.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi rendeletet 
alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületének 32/2007. (XII. 13.) sz. rendelete a az 

önkormányzati bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 
22/2000. (XII. 14.) számú rendeletének módosításáról  
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1. § 
 

Az önkormányzati bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 
22/2000. (XII. 14.) számú rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-ának 
helyébe a következő rendelet lép:  
 
(1) A havi lakbér mértéke az I. övezeti besorolásnál:  

 
  Összkomfortos  235 Ft/ m2 
  Komfortos   206 Ft/m2  
  Félkomfortos  88 Ft/m2  
  Komfortnélküli 59 Ft/m2 
  Szükséglakás  59 Ft/m2 
 

(2) A havi lakbér mértéke a II. övezeti besorolásnál:  
 
  Összkomfortos  204 Ft/ m2 
  Komfortos   178 Ft/m2  
  Félkomfortos  77 Ft/m2  
  Komfortnélküli 50 Ft/m2 
  Szükséglakás  50 Ft/m2 
   

                       2. § 
 

Jelen rendelet 2008. január 1. napjával lép hatályba, ezzel 
egyidejűleg a 26/2003. (XII. 18.) Ör. számú rendelet hatályát 
veszti.  

 

Hetedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen van Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen, 1 nem szavazat mellett a per 
folytatását javasolta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta a per folytatását.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Nincs jogi lehetőség a szerződés érvényre juttatására.  
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Mészáros Sándor válaszolt.  
 



 23 

Vágó Zsolt: A lakóknak az évek során lehetőségük lett volna saját 
lakásra gyűjteni, azonban ezt nem tették meg. Kényelmesebb 
megoldás volt a bérleti díjat fizetni. A Pávai Iskolában levő szolgálati 
lakás ügyében már régen lépni kellett volna, az ebédlő bővítése emiatt 
nem megoldható.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Radácsi Gusztáv, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  281/2007. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
bizottsági vélemények figyelembe vételével a per folytatását 
javasolja.  
 
Felkéri a Hajdúszoboszlói Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot, hogy a fenti peres ügyekben a felülvizsgálati 
kérelmeket a megadott határidőn belül nyújtsa be.  
 
Határidő: 2007. december 28.  
Felelős: VgZrt vezérigazgató  

 

Nyolcadik napirend:  
 

A,  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az ülés előtt került kiosztásra az új 
rendelettervezet. Az anyagban vastag betűvel találhatók meg azok a 
módosítások, amelyek a környezetvédelmi hatóság észrevételei.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel együtt egyhangúlag 
támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és az elhangzott kiegészítésekkel együtt egyhangúlag 
támogatta.  
 
Váradi Ferenc: A 15. § (1) bekezdésével nem ért egyet, ezt kihagyni 
javasolja, mivel nem önkormányzati hatáskör.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A most kiosztott anyagban már a módosított 
szöveg szerepel.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenő, Marosi 



 24 

György Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a 
következő rendeletet alkotta:   
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

    33/2007. (XII.13.) Ör. sz. rendelete 
a települési folyékony hulladék szállításáról és 

ártalmatlanításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, a helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
(továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a 253/1997. (XII.20.) és a 213/2001.(XI.14.) 
Kormányrendeletek vonatkozó szakaszaiban foglaltakra 
hivatkozással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
 

Bevezető rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat) a települési folyékony hulladék rendszeres 
gyűjtésére és elszállítására, valamint ártalmatlanítására és 
kezelésére helyi közszolgáltatást szervez és ezen tevékenységek 
folyamatos és teljes körű ellátásáról helyi közszolgáltatás útján 
gondoskodik. 

 

(2) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatás Hajdúszoboszló város közigazgatási területén lévő 
azon ingatlanok tulajdonosaira terjed ki, akiknek az ingatlanán 
keletkező települési folyékony hulladék elszállítása ás 
ártalommentes elhelyezése nem kiépített szennyvíz-csatorna 
hálózaton történik. 
 
(3) Hajdúszoboszló város közigazgatási területén a települési 
folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatást a 
224/2004. (VII.22.) Korm. rendelet, illetve jelen rendelet szabályai 
szerint lefolytatott eljárás alapján jogot szerzett közszolgáltató 
köteles biztosítani. 
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(4) A települési folyékony hulladék gyűjtésére és szállítására 
közszolgáltatási jogot szerzett szolgáltató (továbbiakban: 
Szolgáltató) megnevezése: Kovács Mihály egyéni vállalkozó. 
 
(5) A települési folyékony hulladék ártalmatlanítására és 
kezelésére vonatkozó közszolgáltatást a Hajdúszoboszlói 
Közüzemi Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. 
 
(6) Hajdúszoboszló közigazgatási terültén lévő valamennyi 
ingatlan tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban: 
ingatlantulajdonos) köteles a települési folyékony hulladék 
gyűjtéséről és annak a Szolgáltató részére történő átadásáról a 
vonatkozó jogszabályokban, illetve jelen rendeletben 
meghatározott módon gondoskodni, ha ingatlanán települési 
folyékony hulladék keletkezik. 
 
(7) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben kijelölt 
közszolgáltatók kizárólagos közszolgáltatási tevékenységét 
(gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, kezelés) veheti igénybe. 
 
(8) A hulladékkezelési közszolgáltatás az ingatlanon folytatott 
ipari, kereskedelmi, szolgáltató és egyéb gazdasági tevékenység 
során keletkezett nem települési folyékony hulladékra nem terjed 
ki. Ezen esetben az ingatlantulajdonosnak a Hgt.-ben megjelölt, a 
hulladék termelőjére és birtokosára vonatkozó szabályok szerint 
kell eljárnia. 
 

II. Fejezet 
 

Értelmező rendelkezések 
 

2. § 
 

Jelen rendelet alkalmazásában: 

 

a.) települési folyékony hulladék: az ingatlanon emberi 
tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló 
létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek 
ürítéséből származó, szennyvízelvezető hálózaton, illetve 
szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz 
és szennyvíziszap, a közcsatornába vezetett, valamint a 
termelési, szolgáltatási tevékenységből származó 
technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével, 

 

b.) települési folyékony hulladék gyűjtésére, elszállítására 
irányuló közszolgáltatás: a folyékony hulladék ideiglenes 
tárolására szolgáló létesítmény közműpótló iszapterének 
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kiürítése és a folyékony hulladék elhelyezése céljából történő 
elszállítása, 

 

c.) települési folyékony hulladék ártalmatlanítására irányuló 
közszolgáltatás: a települési folyékony hulladék ellenőrzött és 
rendezett lerakását, ártalmatlanítását szolgáló a városi 
szennyvíztelepen található leürítő hely üzemeltetése, 

 

d.) leürítő hely: az önkormányzat tulajdonában lévő 0234/6 
hrsz-ú városi szennyvíztisztító telepen kialakított, a települési 
folyékony hulladék fogadását, ártalommentes elhelyezését 
lehetővé tevő műszaki védelemmel ellátott építmény, 

 

e.) ingatlantulajdonos: az a természetes személy vagy jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
akinek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő 
ingatlanon települési folyékony hulladék keletkezik, 
 
f.) ingatlan: minden olyan önálló rendeltetésű egység, amely 
emberek állandó vagy ideiglenes tartózkodását teszi lehetővé, 
 
g.) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a 
közszolgáltatás igénybevételéért a Szolgáltatónak fizetendő, a 
jelen rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan 
megállapított díj. 
 

III. Fejezet 
 

A közszolgáltatást végző kiválasztása és a vele kötendő 
közszolgáltatási szerződés 

 
3. § 

 
(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának biztosításával 
kapcsolatban a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. 
törvényben (továbbiakban: Kbt.) és a hulladékkezelési 
közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről 
szóló 224/2004. (VII.22.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 
közbeszerzési eljárást folytat le és a nyertes ajánlattevőt bízza 
meg a közszolgáltatás ellátásával. 
 
(2) Amennyiben a Kbt. szabályai alapján nem szükséges 
közbeszerzési eljárás kiírása, a közszolgáltató kiválasztása 
érdekében az Önkormányzat pályázatot ír, s az eljárás 
lefolyatatására az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 
rendelkezéseit rendeli alkalmazni. 
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(3) A jogszabályok által kötelezően előírt tartalmi elemeket 
tartalmazó közszolgáltatási szerződés aláírására az 
Önkormányzat nevében a polgármester jogosult. 
 

IV. Fejezet 
 

A közszolgáltatást ellátó kötelezettségei 
 

4. § 
 

(1) A Szolgáltató köteles biztosítani a települési folyékony hulladék 
gyűjtését és szállítását Hajdúszoboszló Város közigazgatási 
területén a jelen rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 
díj ellenében. 

 
(2) A Szolgáltató köteles gondoskodni a települési folyékony 
hulladék folyamatos gyűjtéséről, elszállításáról az 
ingatlantulajdonos által történt bejelentést követő 24 órán belül, 
kivéve az ünnep- és munkaszüneti napot. Havária esetén az 
ünnep- és munkaszüneti nap sem jelent kivételt. 
 
(3) A Szolgáltató a közszolgáltatás megfelelő és elvárható 
színvonalú ellátása érdekében köteles a tevékenység ellátásához 
szükséges gépjárműparkot és munkavállalói létszámot a 
közszolgáltatási szerződésnek megfelelően biztosítani, valamint 
köteles gondoskodni a tevékenység folytatásához szükséges 
egyéb eszközök, berendezések beszerzéséről. 
 
(4) A települési folyékony hulladék szállítása az erre a célra 
készített különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi 
üzemeltetésű, csepegést, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel 
végezhető. A szállításkor keletkező szennyeződés esetén a 
hulladék eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, 
valamint az eredeti állapot helyreállításáról a Szolgáltató köteles 
gondoskodni. 
 
(5) A szállításra szolgáló gépjárművet csak külön üzemi- vagy 
járműtelepen szabad tárolni más járművektől elkülönítve.  
 
(6) A szállító járművek tisztítása és fertőtlenítése olyan 
térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen végezhető, 
ahol az elhasznált víz előírásoknak megfelelő elhelyezése 
biztosított. 
 
(7) A Szolgáltató a települési folyékony hulladékot a gyűjtés 
napján köteles a leürítő helyre beszállítani.  
 
(8) Amennyiben a Szolgáltató a leürítő helyen kívüli illegális 
leürítést végez, az Önkormányzat jogosult a létrejött 
közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
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5. § 

 
(1) A Szolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésével 
kapcsolatos adatok Önkormányzat részére történő 
szolgáltatására. A Önkormányzat jogosult az így rendelkezésére 
bocsátott adatokat szabadon felhasználni. 
 
(2) A Szolgáltató köteles olyan nyilvántartási rendszert fenntartani, 
amely biztosítja az Önkormányzat részére az (1) bekezdésben 
foglaltakat. 

 
6. § 

 
A Szolgáltató köteles a leürítő hely üzemeltetőjének a települési 
folyékony hulladék átadásakor a jelen rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott ártalmatlanítási (tisztítási) díjat 
megfizetni, s a díjfizetésről szóló bizonylatokat 5 évig megőrizni, 
ellenőrzés esetén a Polgármesteri Hivatal képviselőjének 
bemutatni. 

 

7. § 

 

(1) A Szolgáltató a jelen rendeletben foglalt kötelezettségei 
teljesítése érdekében a jogszabályok figyelembe vételével, 
valamint a pályázatában foglaltak alapján jogosult alvállalkozót 
igénybe venni. 

 

(2) A Szolgáltató alvállalkozó bevonása esetén is teljes 
felelősséggel tartozik a kötelezettségei teljesítéséért. 

 
8. § 

(1) A települési folyékony hulladék elhelyezése kizárólag az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló városi 
szennyvíztisztító telepen található leürítő helyen történhet. A 
beérkező hulladék ártalmatlanítását és kezelését, valamint a telep 
üzemeltetését az Önkormányzat tulajdonában álló jelen rendelet 
1. § (5) bekezdésében megnevezett közszolgáltató végzi. 

(2) A városi szennyvíztisztító telep csak az illetékes hatóságok 
által – a környezetvédelmi és közegészségügyi szempontok 
alapján – jóváhagyott üzemeltetési rend szerint fogadhatja a 
települési folyékony hulladékot. 

(3) A leürítő hely üzemeltetője köteles a hulladékot a szakhatósági 
előírásoknak megfelelően ártalmatlanítani. Az ártalmatlanított 
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települési folyékony hulladék mennyiségéről és a beszállítókról 
nyilvántartást köteles vezetni, azt köteles megőrizni, a 
szakhatóságok, illetve a Polgármesteri Hivatal képviselőjének 
ellenőrzés esetén bemutatni. 

V. Fejezet 

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

9. § 

(1) Az Önkormányzat a város közigazgatási területén az 
ingatlantulajdonosoknál keletkező települési folyékony hulladék 
gyűjtésére és szállítására, illetve ártalmatlanítására és kezelésére 
hulladékkezelési közszolgáltatást tart fenn. 

(2) A Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatás hatékony és 
folyamatos ellátásához az Önkormányzat a szükséges 
információkat átadja.  

(3) Az Önkormányzat a kötelező közszolgáltatás ellátásának, 
valamint a közszolgáltatási szerződés végrehajtásának 
tapasztalatait évente értékeli. 

(4) Az Önkormányzat évente rendeletben határozza meg a 
közszolgáltatás díját. 

VI. Fejezet 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

10. § 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy 
más módon a birtokába kerülő települési folyékony hulladékot 
jelen rendeletben meghatározott helyen és módon gyűjteni, annak 
megfelelő tárolását biztosítani, valamint rendszeres elszállításáról 
és szakszerű ártalmatlanításáról gondoskodni. Az 
ingatlantulajdonos köteles így különösen: 

a.) a települési folyékony hulladékot az elszállítással való átvételig 
az ideiglenes tárolásra szolgáló létesítményben, berendezésben 
gyűjteni, illetve tárolni,  

b.) az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék 
kezelésére az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást 
igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre jelen rendeletben 
feljogosított Szolgáltatónak átadni, 
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c.) a hulladék gyűjtése során az általában elvárható gondossággal 
eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi 
épségét, egészségét ne veszélyeztesse, a természetes 
környezetet ne szennyezze, a növény– és állatvilágot ne 
károsítsa, 

d.) a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni a Szolgáltató irányában. 

(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben 
meghatározott kötelezettség az olyan ingatlana tekintetében, ahol 
nem tartózkodik és települési folyékony hulladék nem keletkezik. 

(3) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és 
időben igénybe venni a Szolgáltató által nyújtott közszolgáltatást. 

(4) A települési folyékony hulladék csak vízzáróan kivitelezett 
közműpótlóba (zárt gyűjtőakna) vezethető. A tárolóba tilos 
elhullott állatot, vagy olyan mérgező vagy robbanó anyagot 
elhelyezni, amely veszélyeztetheti a szállítással foglalkozó 
dolgozó egészségét, testi épségét vagy a szállító jármű 
berendezésében rongálódást idézhet elő. 
 
(5) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a 
Szolgáltató közötti jogviszonyt a települési folyékony hulladékra 
vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy 
az ingatlantulajdonos megrendeli a közszolgáltatást a 
Szolgáltatónál. 
 

VII. Fejezet 
 

A közszolgáltatás díja 
 

11. § 
 
(1) A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi 
közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonos díjat 
köteles fizetni. A kötelező közszolgáltatás kiszabható díját jelen 
rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, mely a Szolgáltató által 
érvényesíthető legmagasabb díjmérték. 
 
(2) A szolgáltatási díj számításának alapja az elszállított települési 
folyékony hulladék 1 m3-e. A díjat az elszállított települési 
folyékony hulladék mennyisége után köteles az ingatlantulajdonos 
megfizetni. 
 
(3) A Szolgáltató évente egy alkalommal kezdeményezheti az 
Önkormányzatnál a közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a 
közszolgáltatással kapcsolatos indokolt és elismerhető 
költségeinek változása mértékének függvényében. 
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(4) Amennyiben az Önkormányzat díjkedvezményt vagy 
mentességet állapít meg, az Önkormányzat a különbséget 
díjkompenzáció formájában a Szolgáltató részére köteles 
megtéríteni. A megtérítés a már teljesített és Szolgáltató által 
igazolt közszolgáltatásokra vonatkozik. A Szolgáltató részére 
történő kifizetés negyedévenként utólag egyösszegben, a 
negyedév végétől számított legkésőbb 15 napon belül történik 
átutalással. 
 
 

VIII. Fejezet 
 

Gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályok 
 

12. § 
 
(1) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás 
igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével 
összefüggésben keletkezett települési folyékony hulladékának 
kezeléséről  
 
a.) a Hgt. 13. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik, 
vagy 
b.) azon a településen, ahol a gazdálkodó szervezet települési 
folyékony hulladéka keletkezik, a közszolgáltatás keretében 
nyújtott települési hulladékkezelés a Hgt. 13. §-ában 
meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással 
gondoskodik, melyet a környezetvédelmi hatóság igazol. 
 
(2) A környezetvédelmi hatóság eljárását az köteles 
kezdeményezni, aki a közszolgáltatást nem kívánja igénybe venni. 
  
(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek a környezetvédelmi 
hatóság által engedélyezett - települési folyékony hulladék 
ártalmatlanítására alkalmas - hulladékkezelési berendezéssel, 
létesítménnyel rendelkeznek, a jelen rendelet 11. § (1) bekezdése 
szerinti kötelezettség alól mentesülnek, ha a tevékenységük során 
képződött települési folyékony hulladékuk ártalmatlanításáról 
ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak. 
 
(4) Azok a gazdálkodó szervezetek, amelyek nem kötelesek a 
közszolgáltatás igénybevételére, a külön jogszabályokban 
meghatározott módon és tartalommal kötelesek a tevékenységük 
során keletkező hulladék mennyiségét és összetételét 
nyilvántartani, az általuk végzett kezelésről, a keletkező kezelt 
hulladékról nyilvántartási, a kezelő létesítmények működéséről 
üzemnaplót vezetni, és ezekről a hatóságoknak bejelentést tenni, 
illetve a Jegyzőt tájékoztatni. 
 

IX. Fejezet 
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Általános jogi felelősség 

 
13. § 

 
Aki tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodási 
jogszabályokban vagy hatósági határozatban foglalt 
kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, 
szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi 
előírások megszegésével folytatja, a Hgt.-ben, illetve a külön 
jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, 
közigazgatási jogi, stb.) felelőséggel tartozik. 
 

Hulladékkezelési bírság 
 

14. § 
 

(1) A jegyző a 271/2001. (XII..21.) Korm.rendelet 2. § (2) 
bekezdésében meghatározott esetekben hulladékgazdálkodási 
bírság kiszabására jogosult. 
 
(2) A jegyző által kivetett hulladékgazdálkodási bírság a 
Környezetvédelmi Alap bevételét képezi. 
 

Szabálysértés 
 

15. § 
 

(1) Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható, aki jelen rendelet 4. § (4), (5), (6), bekezdésében a 10. § 
(1) c.) pontjában valamint a (4) bekezdésében és a 12. § (4) 
bekezdésében foglaltakat megszegi. 
 
(2) A jelen rendeletben meghatározott szabálysértések tetten ért 
elkövetőjével szemben az arra feljogosított szerv helyszíni 
bírságot szabhat ki. 

 
X. FEJEZET 

 
Záró rendelkezések 

 
16. § 

 
Jelen rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.  
 

1. sz. melléklet 

A szolgáltatói díj mértéke, megfizetésének rendje 2008. évben 
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1.) a Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett folyékony 
hulladék gyűjtése, szállítása és tisztítása esetén a 
magánszemélyek által fizetendő szolgáltatási díjak 

a.) a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészen                               
                                                                        853,33- Ft/m3 +ÁFA 

b.) a közműves csatornahálózattal ellátott részeken           
                                                                        991,66- Ft/m3 +ÁFA 

 
A díjat a szolgáltatás igénybevételekor kell megfizetni. A Szolgáltató 

nyugtát, külön kérésre számlát köteles adni.  
 
Az a.) esetben a szolgáltatást igénybevevők 745-Ft/m3+ÁFA díjat 

fizetnek a Szolgáltató részére a települési folyékony hulladék 
elszállításáért. A város önkormányzata 108,33-Ft/m3 +ÁFA 
önkormányzati támogatást nyújt, melyet a Szolgáltató részére fizet 
ki.  

 
A b.) esetben a szolgáltatást igénybevevők 991,67-Ft/m3+ÁFA díjat 

kötelesek fizetni a települési folyékony hulladék elszállításáért és 
tisztításáért a Szolgáltatónak. A Szolgáltató ezen összegből 138-
Ft/m3 +ÁFA tisztítási díjat átutal a tisztítást végző Közüzemi Kft-
nek a közöttük megkötendő külön megállapodás szerint.  

 
2.) Hajdúszoboszlói ingatlanon keletkezett folyékony hulladék 
gyűjtése, szállítása és tisztítása esetén a gazdasági 
társaságok által fizetendő szolgáltatási díj 
 

A szolgáltatást igénybe vevők  1128, 33-Ft +ÁFA  díjat kötelesek 
fizetni a települési folyékony hulladék elszállításáért és 
tisztításáért a Szolgáltatónak. A Szolgáltató ezen összegből  275,-
Ft +ÁFA tisztítási díjat átutal a tisztítást végző Közüzemi Kft-nek a 
közöttük megkötendő külön megállapodás szerint. 

 
3.) Nem hajdúszoboszlói ingatlanról származó folyékony 
hulladék után fizetendő tisztítási díj 

A nem helyi ingatlanon megtermelt, jelen rendelet 1. § (4) 
bekezdésében megjelölt Szolgáltató vagy más szolgáltató által 
kiszállított települési folyékony hulladék mennyisége után 275,-
Ft/m3 +ÁFA tisztítási díjat kötelesek fizetni a tisztítást végző 
Közüzemi Kft-nek a közöttük megkötendő külön megállapodás 
szerint.  

 

B,  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és a következő módosításokkal együtt 
egyhangúlag támogatta: a 3. § (2) bekezdésébe a zárójeles részbe 
bekerül a „stb” szó; a jelvény előállítási költsége 10.000 Ft/darab; a 
polgármesteri lánc pedig 300.000 Ft-ba kerül. A zászlónak és a 
címernek azonos égszínkéknek kell lennie.   
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Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, tárgyalta azokat a módosításokat, amelyeket az ügyrendi 
bizottság.  
 
Dr. Sóvágó László: Erdei Gyula, Hajdúszoboszló díszpolgára a 
testületnek címzett levelében leírja, hogy a kék színek jelenleg nem 
megfelelők, a módosított címer leírását el kell kérni a Bocskai 
Múzeumból és az alapján kell használni. A városi ünnepségeken 
kihelyezett zászlók nem felelnek meg a hagyományoknak.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Erdei Gyula: A címerpajzsban található középkék színnek 
világoskéknek kell lennie. Javasolja, hogy a városi címer hiteles 
példánya a Bocskai Múzeumban és a könyvtárban legyen elhelyezve.   
 
Váradi Ferenc: A 2. § (1) bekezdésének mondatát javasolja 
kiegészíteni: „…de a használat nem lehet szimbólumrontó”. A (3) 
bekezdés mondatát nem érti. Az (5) és (6) bekezdés ellentmond az (1) 
bekezdésnek. A 3. § (4) bekezdésében a „mértékű” szót „méretű”-re 
javítaná. A 4. § (3) bekezdésének mondatát javasolja kiegészíteni: 
„…megküldi a polgármesternek”. A 7. § (2) bekezdésében „ábrázolni” 
szó helyett „használni” szót javasolja beírni. A 10. § (3) bekezdésében 
az „újrafelvételi” szó helyett „újraengedélyezési” szót javasol beírni.  
 
Radácsi Gusztáv: Elhamarkodottnak találja az előterjesztést, több 
olyan dolog szerepel benne, amelyről megfontoltabban kell dönteni.  
 
Dr. Sóvágó László: Javasolja, hogy a polgármesteri láncról ne 
szavazzon a testület.  
 
Nagy Bálint: Módosító indítványként javasolja, hogy szavazzon a 
testület a polgármesteri láncról. Komoly kutatómunka előzte meg ennek 
az előterjesztésnek az elkészültét. Vannak olyan jeles alkalmak a 
városban, amelyeken a polgármester úr presztízsét növelné a 
polgármesteri lánc.  
 
Dr. Papp Jenő: Támogatja a polgármesteri lánc megszavazását, nem 
személynek, hanem a polgármesteri címnek szól.  
 
A képviselő-testület a színek használatát 17 igen (Váradi Ferenc, 
Kocsis Róbert, Harsányi István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül tudomásul vette; a címer 
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tartásának helyét 17 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül tudomásul vette; a polgármesteri lánc használatával 11 igen 
(Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, 
Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté 
Lajos, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), 5 nem (Váradi Ferenc, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Kanizsay Béla) 
szavazat és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) egyetértett; az előterjesztést 
17 igen szavazat (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi István, Máté 
Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Örvendi László, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
és a következő rendeleteket alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének  

34/2007. (XII. 13.) Ör. számú rendelete  
az önkormányzat jelképeiről és 

használatának rendjéről 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a közösségi múlttal 
kapcsolatos szimbólumok megőrzése és ápolása érdekében, a 
település jövőjéért érzett felelősségétől áthatva, az Ötv. 16.§ (1) 
bekezdésében, valamint az 1995. évi LXXXIII. törvény 21.§ (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja: 

I. fejezet 

A város címerének leírása 

1. §  

(1) Bocskai István fejedelem 1606. szeptember 2-án Kassán adta 
ki Halasi Fekete Péter hajdúkapitány és hét százados társa 
parancsnoksága alá tartozó lovas hajdúk számára azt a 
szabadságlevelet, amellyel Szoboszló faluba letelepíti őket, s 
amelyben címert is adományoz számukra az alábbi hiteles 
oklevélfordítás szerint: 

"Ezen igaz és tökéletes nemesség jeléül pedig a következő 
nemesi címert, jelesül; égszínkék vitézi álló pajzsot, melynek alsó 
részén zöld mezőben, természetes színében lefestett tigris, 
hátulsó lábán állva, első lábait pedig kiterjesztve, jobb lábában 
véres szablyát forgatni és egy erősen felfegyverzett páncélos 
lovassal, aki a bal kezében egy kerek pajzsot, melynek közepét 
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egy lánggal égő alak  elejétől a végéig körben ékesíti, jobb 
kezében pedig vágásra kész kivont kardot tart, párbajt vívni 
látszik.  
A pajzsra nyitott vitézi sisak van helyezve, melyet drágakövekkel 
és gyöngyökkel díszített királyi korona fed, melynek közepéből egy 
másik tigris emelkedik ki; a győzelem jeléül bal lábában az 
előbbiekhez mindenben hasonló kerek pajzsot, jobb lábában 
pedig vörös zászlót tart, melyen egy természetes színű sas, 
felemelt csőrrel, kiterjesztett szárnyakkal, aranylábakon állva 
szemlélhető. 
A sisak csúcsáról pedig, jobbról sárga és kék, balról pedig fehér 
és vörös színű takarók, mint foszlányok hullanak le mindenfelől. A 
sisak külső széleit igen szépen körülfogják és ékesítik, a mint 
mindezek a mi levelünk elején vagy kezdetén a képíró ügyes keze 
és művészete által világosabban kifejezve és lefestve látszanak.” 

(2) A városcímer hiteles archiválási példányát e rendelet 
melléklete tartalmazza, amelyet a Bocskai István Múzeumban és a 
városi könyvtárban is el kell helyezni.  

 

A címer használatának köre 

2. § 

(1) A város címerét mint díszítő és utaló jelképet külön engedély 
nélkül nyilvánosan lehet használni, de a használat nem lehet 
szimbólumrontó:  
a) a polgármesteri hivatal épületén, tanácskozó termeiben, 
középületeken díszítő elemként; 
b) a képviselő-testület meghívóin; 
c) a képviselő-testület és bizottságai felhívásain, programjain, 
tervein, a nem önkormányzati szervekkel kötött 
megállapodásaikon, szerződéseiken; 
d) a város történetével, életével, fejlődésével foglalkozó 
kiadványokon; 
e) a képviselő-testület által alapított plaketteken, kitüntető 
jelvényeken, díszokleveleken, emléklapokon; 
f) a képviselő-testület és a polgármesteri hivatal által 
szervezett ünnepségeken, egyéb rendezvényeken; 
g) a város nemzetközi kapcsolataiban és népszerűsítésében; 
h) a tisztségviselők részére kizárólag protokolláris célra 
használt levélpapíron; 
i) a város zászlaján; 
j) a köztisztviselők igazoló lapján és a közterület-felügyelők 
egyenruháján; 
k) a polgármester és a jegyző által a megbízásukból eredő 
tevékenységük gyakorlása során használt levélpapírokon és 
borítékokon. 

(2) A város címere védjegyként nem használható. 
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(3) A címer elemei önállóan nem alkalmazhatók. 

(4) A város címere hatósági tevékenység, eljárás során nem 
használható. 

(5) A város címerét egyéb szervezetek és magánszemélyek a 
polgármester engedélyével használhatják. 

(6) A város címere a kulturális és sportbizottság írásos 
engedélyével használható a nem önkormányzati szervek által 
készített, kereskedelmi forgalomba kerülő: 
a) a városra utaló emlék-és ajándéktárgyakon, 
b) zászlókon, jelvényeken, kereskedelmi értékesítésű termékeken. 

(7) Kereskedelmi célú használás esetén díjat kell fizetni. A díj 
mértékét fix összegben az engedélyező határozza meg az 
egységár alapján 

A címer előállítása 

3. § 

(1) A város címerét kizárólag hiteles alakban az ábrázolás 
hűségének, méretarányának, színeinek megtartása mellett szabad 
előállítani. 
(2) Kivételesen előállítható a címer valamely tárgy anyagának 
természetes színében is, (fém, bőr, fa, stb). 
(3) Nyomdai úton a címer fekete-fehér színben is előállítható. 
(4) A címer kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne 
sértse a hiteles ábrázolást. 
(5) A címer elkészíthető jelvény, vagy díszplakett formájában is. 
(6) Az állami és a helyi címer együttes használata esetén az állami 
címernek – különösen elhelyezésével, a címer méretével – 
elsőbbséget kell biztosítani. 

A címer előállításának, használatának, 
forgalomba hozatalának engedélyezése 

4. § 

(1) A címer előállítása, használata, forgalomba hozatala iránti 
kérelmet a jegyzőhöz kell benyújtani. 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

 a kérelmező szerv, személy nevét és címét; 

 a címer előállításának, használatának, forgalomba 
hozatalának célját, módját, a készítendő mennyiséget; 

 a címer használatának időtartamát, 
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 kereskedelmi forgalomba kerülés esetén a termék 
egységárát; 

 a címerrel díszített tárgy mintapéldányát, fényképét, rajzát. 

(3) A jegyző a kérelmet – döntési javaslatával együtt – megküldi a 
döntésre jogosultnak. 

(4) Az engedélynek tartalmaznia kell: 

 az engedélyes nevét, címét; 

 az engedélyezett felhasználás céljának megjelölését; 

 az engedély érvényességének időtartamát; 

 a használat forgalomba hozatal módjára vonatkozó 
esetleges kikötéseket, 
előírásokat; 

 az esetlegesen előírt használati díjat. 

(5) A kiadott engedélyekről, érvényességük határidejéről a jegyző 
nyilvántartást vezet. 

5. § 

Nem adható engedély a címer előállítására, használatára, 
forgalomba hozatalára, ha ezek módja a város jó hírnevét, vagy a 
közízlést sértené. 

A díjat meg kell állapítani, ha a város címerét az engedélyes 
kereskedelmi cél érdekében kívánja felhasználni. 

A díj az önkormányzat költségvetési bevételét képezi. 

II. fejezet 

A város pecsétje és használata 

6. § 

(1) Az önkormányzat hivatalos viasznyomó díszpecsétje a város 
címerét ábrázolja a címer körül „Hajdúszoboszló Város Pecsétje – 
1606” felirattal. 
(2) A pecsét használata: 
a) Az Önkormányzat működésével és szervezeti felépítésével 
kapcsolatos rendelkezések, valamint a Képviselők 
megbízóleveleinek hitelesítésekor;  
b) Az önkormányzat által alapított és adományozott 
kitüntetések okmányain; 
c) Önkormányzati illetve más bel-és külföldi kapcsolatokban 
protokolláris célból, megállapodások hitelesítésekor. 
(3) A város pecsétjét kizárólag a polgármester, valamint a jegyző 
használhatja. 
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III. fejezet 

A városi zászló leírása és használata 

7. § 

(1) A város zászlaja: a nemzeti zászlóval azonos méretarányú, 
1/2-1/2-ed arányban égszínkék-fehér színű, hosszanti csíkozású. 
 (2) A városi zászlót kizárólag hiteles alakban szabad ábrázolni, 
azon a városcímer is elhelyezhető. 

(3) A városra utalás jelképeként a zászló használható: 
a) a városháza épületén állandó jelleggel; 
b) városi és nemzeti ünnepeken, ünnepélyes helyi 
rendezvényeken az önkormányzati épületeken kifüggesztve; 
c) a város polgárai, szervezetei rendezvényein, nemzetközi 
kapcsolatban; 
d) a város bel- és külföldi kapcsolataiban emlék- és 
cserezászlóként. 

(4) A városi zászló használata a köztársasági zászló használatát 
nem helyettesítheti. 

(5) A képviselő-testület üléseinek idején a városi zászlót a 
tanácsteremben a zászlótartóban helyezik el. 

(6) A városi zászló egyéb célú használatát átruházott hatáskörben 
a polgármester engedélyezi. Az engedélyezési eljárásra a 4. § (1)-
(3) bekezdéseiben foglaltak az irányadók. 

(7) A városi zászló asztali-zászló formájában is használható. 

A nemzeti és a városi zászló együttes alkalmazása 

8. § 

(1) Nemzeti és állami, valamint városi ünnep alkalmából tartott 
rendezvényeken az önkormányzati szervek épületeit és a főutcát 
fel kell lobogózni.  
(2) A lobogózásra a nemzeti és a város zászló legfeljebb egyenlő 
arányban - a nemzeti zászló elsőbbségével - használható. 

(3) A lobogózást legalább az ünnepet megelőző munkanapon 12 
óráig el kell végezni és az ünnep utáni első munkanapon kell 
megszüntetni. 

IV. fejezet 

A polgármesteri lánc leírása és használata 

9. § 
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A polgármesteri lánc: (ezüstből készült palmettás díszítésű 
láncszemekből álló egyedi ötvös munka). A láncon 9 cm-es 
átmérőjű kör alakú függő medál, rajta lévő városcímer tűzzománc 
technikával készült. A polgármester Hajdúszoboszló jeles 
ünnepein, rendezvényein viseli. 

 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

10. § 
 

(1) Aki a város címerét, pecsétjét és zászlaját  
- jogosulatlanul előállítja, használja vagy forgalomba hozza,  
- a címert, vagy a zászlót erkölcsi érzületet sértő módon 
megrongálja, vagy megsemmisíti, 

szabálysértést követ el és 30.000 forintig terjedő pénzbírsággal 
sújtható. 

(2) Az engedélyező a címerhasználati engedélyt visszavonhatja, 
ha az engedélyes: 
a) a (1) bekezdésben meghatározott szabálysértést elkövette; 
b) a címer használatára egyéb okok miatt méltatlanná vált. 
(3)  a címerhasználat iránti engedély visszavonásának ügyében 
újrafelvételi kérelem nem nyújtható be. 

(4) Jelen rendelet 2007. december 13-án lép hatályba, egyidejűleg 
hatályát veszti a 20/1995. (12. 21.) Ör. számú rendelet. A rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyeket a kérelem 
benyújtásakor hatályos jogszabály rendelkezéseinek megfelelően 
kell elbírálni. 
 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

35/2007. (XII. 13.) Ör.számú rendelete a városi önkormányzati 
elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V. 

30.) Ör. számú rendeletének módosításáról 
 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 1.§. /6/ bekezdése a./ pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján a városi önkormányzati 
elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) 
Ör. számú rendeletének (a továbbiakban: rendelet) módosítására 
az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
(1) A rendelet 3.§ (3) bekezdése a „kitüntetések” szót követően 
kiegészül a „, valamint a díjakat kísérő jelvények” kifejezéssel.  
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(2) A rendelet 4.§ (10) bekezdése a „díjak” szót követően 
kiegészül a „,valamint  a díjakat kísérő jelvények” kifejezéssel.  

 
2.§ 

 
A rendelet melléklete az alábbiakkal egészül ki: 
„Az egyes kitüntetések és díjakat kísérő kitüntető jelvények 
leírása: 
A jelvény ezüstből készül, átmérője 18 mm, előlapján a város 8 mm 
átmérőjű címere található, szegélyén körbefutó felirat a díj, vagy 
kitüntetés megnevezésével. Hátlapján az adományzott neve és az 
adományozás időpontja szerepel.” 
 

3.§ 
 
Jelen rendelet 2007. december 13-án lép hatályba. 
 

C,  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén megtárgyalta az előterjesztést és azzal a módosítással fogadta 
el, hogy kerüljön be a rendeletbe: „Az ingatlan-nyilvántartási állapota 
szerint az állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület, vagy 
az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tárolóépület, 
például istálló, üvegház, terménytároló, magtároló, feltéve, hogy az 
épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, 
növénytermesztési tevékenységhez használja, illetve a tanya.” 
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Sléder Tamás: Javasolja, hogy az 5. §-ba kerüljenek be a 
mentességek.    
 
Lőrincz László: Törvény tartalmazza azokat a mentességeket, 
amelyek adhatók. A tanya, mint épület nem szerepel a mentességek 
körében. Amennyiben a testület úgy dönt, hogy ezek után az 
adótárgyak után ne kelljen adót fizetni, ez csak úgy oldható meg, ha az 
adó mértéke 0 Ft. Adóbevallást készíteni kell 0 Ft-ról is.   
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
Örvendi László: Nem ért egyet azzal, hogy a tanyatulajdonosoknak is 
bevallást kelljen készíteniük. Az adótörvény a mentességeknél nem 
veszi figyelembe a tanyákat, véleménye szerint ez a vidékellenes 
politikának tudható be. Javasolja, hogy tényleges adómentesség legyen 
a tanyatulajdonosoknak és bevallást se kelljen készíteniük.  
 
A képviselő-testület a javasolt kiegészítéssel együtt 10 igen (Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó 
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László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Erdei Gyula, 
Örvendi László) szavazat és 5 tartózkodás (Szandai Kázmér, Radácsi 
Gusztáv, Dede Ernő, Máté Lajos, Marosi György Csongor) mellett 
elfogadta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta: (Jegyző 
szerint ez nem törvényes megoldás) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

36/2007. (XII.13.) Ör. sz. rendelete 
a helyi adókról szóló 26/2007. (XI.22.) Ör. sz. rendelet 

módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja a helyi adókról szóló 26/2007. 
(XI.22.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítása 
tárgyában: 
  

1. § 

  
Az Ör. 5. §-a az alábbi d./ ponttal egészül ki: 
  
d./ az ingatlan-nyilvántartásban tanya megnevezéssel szereplő 
ingatlan. 
  

Záró rendelkezések 

  
2. § 

  
Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 

 

Kilencedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Máté 
Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Kanizsay Béla, Örvendi László, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László)  
és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett elfogadta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 
  282/2007. (XII. 13.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Regionális Tanács által az Észak-alföldi Regionális 
Operatív Program keretében az ÉAOP-2007-5.1.2.D számú 
Települési bel- és külterületi vízrendezés támogatása kiírásra 
pályázatot nyújt be.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a jegyzőt a pályázat mielőbbi elkészítése érdekében tegye 
meg a szükséges intézkedést a pályázatot elkészítő külső 
szakértő cég kiválasztására vonatkozóan.  
 
A Képviselő-testület a pályázat I. és II. forduló elkészítésével, 
benyújtásával felmerülő költségeket 10 Mft keretösszeg erejéig a 
2007 évi városi költségvetésében, hitel felvételével biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
jognyilatkozatok megtételére, a pályázat aláírására valamint a 
pályázatot és a szükséges dokumentumokat elkészítő céggel 
kötendő megbízási szerződés aláírására.      
 
Határidő: folyamatos, pályázat beadása a kiírás szerint 
Felelős: jegyző 
              polgármester 
 

Tizedik napirend:  
 

A,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc 
válaszolt.  
 
Örvendi László: Javasolja, hogy nézze meg az önkormányzat a többi 
állami tulajdonú földterületet is a városban, vizsgálja meg, hogy többek 
között a Debreceni út felől van-e lehetőség a város bővítésére.  
 
Vágó Zsolt: Majoros Petronella képviselő asszony kérdésére elmondta, 
hogy a Szováti úton csak a gázvezeték van kiépítve, saját kútból nyerik 
a vizet az ott lakók.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Örvendi László, Vágó Zsolt, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
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László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

283/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
Képviselőtestülete úgy határoz, hogy a hajdúszoboszlói 0122/2 
hrsz-ú ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi. 
2. A képviselőtestület felhatalmazza Dr. Sóvágó László 
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 
ingatlan tulajdonjogának Önkormányzat részére történő 
megszerzése érdekében. 
3. Az ingatlant az önkormányzat településfejlesztés 
célkitűzések önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni, és foglalkoztatás megoldását elősegítő terület 
kialakítása céljára kívánja felhasználni. 
4. Az Önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan 
környezeti állapotának felmérését, szükség esetén 
kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában lemond az 
állammal szemben támasztott bármely követeléséről. 
5. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlanrész tulajdonba 
adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első 
felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél 
megvalósításáról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési 
szándékáról. 
6. Amennyiben az önkormányzati tulajdonba kerüléstől 
számított 5 éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó 
összeg 50 %-át az Önkormányzat a Kincstári Vagyoni 
Igazgatóságnak átutalja. 
 
Határidő: folyamatos, 2008. december 31. 
Felelős: polgármester  

 

B,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és 1 tartózkodás mellett támogatta.  
 
Máté Lajos: 3 évvel ezelőtt már nyújtott be egy kérelmet a Református 
Egyházközség, akkor elutasította ezt a testület. Ez az ingatlan akkor 
majdnem 6 millió forintot ért, amit 2 millió forintért szeretett volna 
megvenni az Egyházközség. Úgy gondolja, hogy jelenleg már nem 2 
millió forintot ér ez az ingatlan. Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze 
Ferenc válaszolt.    
 



 45 

Marosi György Csongor: Támogatja a kérelmet. Konzekvensnek kell 
lenni az ilyen ingatlanokkal kapcsolatos döntésekben.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Dr. Papp 
Jenő, Marosi György Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László) szavazat és 2 
tartózkodás (Máté Lajos, Dede Ernő) elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

284/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Bocskai u. 5. szám alatti 6106 hrsz-ú,  269 
m2 területű gazdasági épület és udvar megnevezésű ingatlan 
értékesítéséhez a Református Egyház részére bruttó 2.000.000,-
Ft eladási áron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2007. március 1. 
Felelős: jegyző 

 

C,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 7 igen, 1 nem szavazat mellett támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
Erdei Gyula: Igazgatói értekezleten napirenden volt az üdülő 
értékesítése. Kéri az önkormányzatot, hogy 1 évre függessze fel a 
értékesítést. Az intézmények közösen szeretnék használni az üdülőt, 
vállalva a felügyeletet, takarítást is. Meg kell vizsgálni, hogy mennyi az 
az összeg, amelyből működőképessé lehet az épületet tenni.  
 
Majoros Petronella: Meg kell adni a lehetőséget az intézményeknek, 
hogy használhassák, hasznosítsák az épületet.  
 
Lőrincz László: A rendelkezésre álló kevés idő miatt nem készült 
megfelelő költségvetés az elvégzendő munkákról, csak a 
legszükségesebbeket tartalmazza az anyag. Véleménye szerint a 
szakértő által megállapított árnál többet nem kap az önkormányzat az 
ingatlanért, ha eladja azt.   
 
Marosi György Csongor: Meg kell próbálni eladni az ingatlant. Ha az 
értékesítés felfüggesztése mellett dönt a testület, akkor azt is meg kell 
állapítani, hogy a jövő évi költségvetésben honnan lesz a fenntartásra 
fedezet.   
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Dr. Rácz Tiborné: Egyetért azzal, hogy az intézmények használhassák 
az épületet. Értékesítés előtt meg kell csinálni a legfontosabb 
munkákat. Meg kell nézni, van-e lehetőség arra, hogy az iskolák által 
bármilyen segítség bevonásával a komfortérzet javuljon.  
 
Szandai Kázmér: Egyetért a főkönyvelő úr által elmondottakkal. 
Mindenképpen költeni kell az épületre a balesetveszély elhárítása 
érdekében, bizonyos állagmegóvó lépéseket meg kell tenni. A 
felújításokat a városi költségvetésből kell megoldani, ez eladás 
tekintetében értéknövelő lehet, illetve megelőzhető a későbbi 
állagromlás. Az eladást megfontolás tárgyává teszi.  
 
Dr. Sóvágó László: Nagyon minimális az épület kihasználtsága. Nem 
támogatja, hogy a költségvetésből finanszírozza az önkormányzat a 
felújítás költségeit.  
 
Örvendi László: Kérdést tett fel, melyre Dr. Sóvágó László válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: Módosító indítványként javasolja, hogy 9 millió forint 
helyett 6 millióért legyen meghirdetve az épület. Amennyiben márciusig 
nem sikerül értékesíteni, akkor közös összefogással, intézeti pénzekből 
fel lehetne újítani az épületet.  
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
A képviselő-testület Erdei Gyula képviselő úr javaslatát, mely szerint ne 
döntsön most a testület, 12 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Örvendi László), 2 nem (Váradi Ferenc, Marosi György Csongor) és 2 
tartózkodás (Máté Lajos, Dr. Sóvágó László) mellett elfogadta és a 
következő határozatot hozta:  
 

285/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Keleti főcsatorna melletti önkormányzati üdülő értékesítéséről nem 
dönt, hanem várja az intézmények általi közös hasznosításra 
vonatkozó javaslatot.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2008. december 31.  
Felelős: intézményi igazgatói munkaközösség vezetője  

 

D,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Örvendi László, Vágó Zsolt, Dede 
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Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

286/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a József Attila u. 25. szám alatti porta épület 
Hungarospa Zrt. részére térítésmentesen történő használatba 
adásához.  
 
Határidő: 2007. december 31.  
Felelős: jegyző  

 

E,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és módosító indítványa van: a határozati javaslatban 
szereplő 1.800.000 Ft helyett 500.000 Ft legyen megállapítva eladási 
árként, tekintettel a terület elhelyezkedésére és a lakók anyagi 
helyzetére.  
 
Vágó Zsolt: A család szerény anyagi körülmények között él, hitelből 
tudják csak finanszírozni a vásárlást. Támogatásra javasolja az 500.000 
Ft-ért való értékesítést.  
 
Máté Lajos: Nemrég szavazta meg a testület, hogy harmadáért adja el 
az Egyházközségnek a kért ingatlant, itt szintén szó van a harmadáron 
való értékesítésről.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Ügyrendi javaslata van: ne döntsön most a testület, 
hanem előbb a szociális irodától kérjen információt a család helyzetéről 
és annak fényében döntsön.  
 
Kanizsay Béla: Az előterjesztésben szerepel, hogy a család a jelenlegi 
telket 1971-ben kapta belvíz-cseretelekként, 9800 Ft-ért. Nem érti, hogy 
ezidáig miért nem történt meg a tulajdonjog rendezése.  
 
A képviselő-testület Dr. Rácz Tiborné képviselő asszony javaslatát, 
mely szerint ne döntsön most a testület, 6 igen (Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Máté Lajos, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. Papp 
Jenő), 5 nem (Váradi Ferenc, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, 
Vágó Zsolt, Kanizsay Béla) és 5 tartózodás (Kocsis Róbert, Dede Ernő, 
Örvendi László, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) mellett elutasította; 
Szandai Kázmér módosító javaslatát az 500.000 Ft-os árról 10 igen 
(Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Dede Ernő, 
Örvendi László) szavazat és 6 tartózkodás (Kocsis Róbert, Dr. Rácz 
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Tiborné, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. Sóvágó 
László) mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 

287/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Rácz Farkas u. 17. szám alatti 6964 
hrsz-ú ingatlan földterületének Feja Sándor és felesége részére 
történő értékesítéséhez bruttó 500.000,-Ft eladási áron. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2008. február 28. 
Felelős: jegyző 

 

F,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Örvendi László, Vágó Zsolt, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

288/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Pannon Gsm Zrt-vel, a Hajdúszoboszló, Csanády 
téren található víztornyon található bázisállomás bérleti 
szerződésének meghosszabbítására 2022. december 01. napig 
azzal a kikötéssel, hogy a Hajdúszoboszlói Víz-, Csatorna- és 
Hőszolgáltató Kft – a víztorony üzemeltetője – által támasztott 
feltételek a bérleti szerződés módosításába beépítésre kerülnek.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés módosításának aláírására.  
 
Határidő: 2008. február 1.  
Felelős: jegyző 

G,  
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és javasolja, hogy a három hónap alatt keletkezett 
többletköltségeket az intézményeknek az önkormányzat térítse meg.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
Erdei Gyula: Kéri, hogy támogassa a testület valamennyi szerződés 
felmondását és új közbeszerzési eljárásban valamennyi területet 
hirdesse meg az önkormányzat.  
 
Dr. Sóvágó László: Az előterjesztésben az szerepel, hogy csak ott 
legyen felmondva a szerződést, ahol probléma van. A bizottságok 
viszont azt javasolják, hogy valamennyi szerződést mondja fel az 
önkormányzat. Kéri főkönyvelő urat, hogy röviden tájékoztassa a 
testületet arról, mi a lényege ennek az előterjesztésnek és mi a 
különbség az egyes területek között.  
 
Lőrincz László: Több termékcsoportban érkeztek pályázatok. Három 
termékcsoportban jelentkeztek magasabb árak, ezeknél kellene 
felbontani a szerződést. Ezeket egy beszállító szállítja, vagyis csak egy 
szerződést kell felmondani.   
 
Szandai Kázmér: A lehető legjobb és legolcsóbb megoldást kell 
megtalálni. A közbeszerzés eredményeként 30%-os felár jelentkezett 
az előző évekhez képest. Ez 25-30%-os normaemelést jelentene, amit 
nem tudnak a családok megfizetni. Ezért merült fel, hogy a 
közbeszerzési eljárást valamilyen módon meg kell semmisíteni. 
Törvényes lehetőség van rá, hogy 90 napon belül felmondható a már 
aláírt szerződés. Írjon ki az önkormányzat új közbeszerzési eljárást.  
 
Erdei Gyula: Egyforma feltételeket kell teremteni az új közbeszerzési 
eljárás megindítása során.  
 
Máté Lajos: Az élelmiszerek területén nyár óta nagymértékű 
áremelkedés történt, emiatt érkezhettek magas árajánlatok. 
Megfontolásra ajánlja a döntést.   
 
Váradi Ferenc: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését, kerüljön 
be, hogy a közbeszerzési munkacsoport azonnali hatállyal írja ki a 
közbeszerzési eljárást.  
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Dr. Sléder Tamás válaszolt.  
 
A képviselő-testület támogatja Erdei Gyula képviselő úr javaslatát, mely 
szerint valamennyi szerződést mondja fel az önkormányzat, 11 igen 
(Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Örvendi László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), 1 nem (Máté Lajos) és 4 
tartózkodás (Kocsis Róbert, Vágó Zsolt, Majoros Petronella, Dr. Sóvágó 
László) mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:  
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289/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézmények részére élelmiszeripari alapanyagok beszerzése 
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásban - a Belovecz és 
Társa Kft.-vel, a Sajt-Kalmár Kft.-vel, az Immofix Kft.-vel és a 
"Gasztro Miskolc" Kft.-vel - kötött szállítási szerződéseket a 
szállítási szerződésekben rögzített jogával élve 90 napra 
felmondja. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: jegyző  

 
Lőrincz László: Javasolja munkacsoport létrehozását az új 
közbeszerzési eljárásban, amelynek tagjai: Szandai Kázmér, Erdei 
Gyula képviselő urak; Böcsödi István, a pénzügyi, gazdasági bizottság 
külsős tagja; illetve a Szép Ernő Kollégium és az Óvoda egy-egy 
delegáltja.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Örvendi László, Vágó Zsolt, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat és 1 
tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett elfogadta Lőrincz László 
javaslatát a munkacsoportról és a következő határozatot hozta:  
 

290/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézmények élelmiszerek közbeszerzésére vonatkozó új eljárás 
lefolytatására munkacsoportot hoz létre, amelynek tagjai: Szandai 
Kázmér és Erdei Gyula önkormányzati képviselők, Böcsödi István 
a pénzügyi, gazdasági bizottság nem képviselő tagja, valamint a 
Szép Ernő Kollégium és az Óvoda egy-egy delegáltja.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2008. április 30.  
Felelős: jegyző, illetve a munkacsoport tagjai  

 

Tizenegyedik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatásra javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
8 igen szavazattal támogatta.   
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  



 51 

 
A képviselő-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Örvendi László, Vágó Zsolt, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

291/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az önkormányzat 
munkáltatói esélyegyenlőségi tervét, egyben a 2006-tól 2011-ig 
hatályos Közoktatási Intézkedési Tervét kiegészíti a Városi 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Programmal. 
 
Határidő: jogszabályok szerint 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenkettedik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek. Javítandó az előterjesztés címében: 
Rákóczi utca helyett Hőforrás utca a helyes. A kiosztott kiegészítésben 
az eredeti előterjesztés 3. oldalának (3) bekezdésében szereplő tanulói 
létszám módosul.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Örvendi László, Vágó Zsolt, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

292/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nevelőtestület kérésének megfelelően és a szülői közösség 
jóváhagyásának birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Pávai Vajna 
Általános Iskola 2008. szeptemberétől a Rákóczi utcai telephelyről 
az ott induló 3 tanulócsoportot áthelyezze az intézmény Hőforrás 
u. 143. sz. alatti székhelyére. 
A Képviselő-testület kiköti, hogy a csoportok intézményen belüli 
áthelyezésére az alábbi feltételek teljesülése esetén kerülhet sor: 
 
1. A tanulócsoportok áthelyezésével nem sérülhetnek a 
165/2004. (XI.25.) sz. képviselő-testületi határozathoz csatlakozó 
előterjesztésben foglalt irányelvek.  
 



 52 

2. A tanulócsoportok áthelyezésével kapcsolatban felmerülő 
személyi és tárgyi következményeket a 2008. évi költségvetésben 
kell rendezni. 
 
Határidő: 2008. január 1.  
Felelősök: jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  

 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. A 
kiosztott kiegészítésben az együttműködési megállapodás egészült ki 
két ponttal.   
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Varga Imre válaszolt.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Máté 
Lajos, Szandai Kázmér, Örvendi László, Vágó Zsolt, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) 
és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett elfogadta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 

293/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
1.)  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Dr. Sóvágó László polgármestert a 
TAMOP 2.2.3. Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása 
pályázati kiírásra elkészített „TISZK létrehozása a Bihari, Sárréti 
és Hajdúszoboszlói Kistérségekben” című pályázatban 
meghatározott projekt teljes körű - közös együttműködéssel 
történő - megvalósítására készített társulási megállapodás és 
szándéknyilatkozat aláírására. 
 
2.)  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bihari, Sárréti és Hajdúszoboszlói Térségi Integrált 
Szakképző Központ kialakítására szóló TÁMOP 2.2.3. pályázat 
első fordulójának sikere esetén, a második szakasz szakmai 
előkészítésére maximum 1,5 mFt + ÁFA összeget hitelfelvételével 
biztosít.   
 
Határidő:     értelemszerű és folyamatos 
Felelős:       jegyző 
 

Tizennegyedik napirend:  

 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést. Javasolja, hogy kerüljön be a 
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munkatervbe július hónapba a határszemle. Ezzel a módosítással 
egyhangúlag elfogadta a bizottság az előterjesztést.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Dr. Papp Jenő: Az AERO-Club kérelmét tolmácsolta, mely szerint a 
szoros határidő miatt ne januárban, hanem február vagy március 
hónapban kerüljön napirendre a klub beszámolója.  
 
Nagy Bálint: Javasolja, hogy a közmeghallgatás a következő évben 
külön időpontban legyen megtartva. Javasolja továbbá, hogy a helyi 
médiák is számoljanak be tevékenységükről.  
 
Majoros Petronella: Javasolja, hogy az idegenforgalmi referens is 
számoljon be évente egyszer, év végén munkájáról.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Máté 
Lajos, Szandai Kázmér, Örvendi László, Vágó Zsolt, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Váradi Ferenc) 
szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó László) mellett elfogadta a 
határszemle bekerülését a munkatervbe; az AERO-Club 
beszámolójának februárra halasztását 9 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Örvendi László, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő) szavazat és 5 
tartózkodás (Máté Lajos, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, Marosi György 
Csongor, Erdei Gyula) mellett elfogadta; a közmeghallgatás külön 
alkalommal való megtartását 10 igen (Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Örvendi László), 3 nem 
(Majoros Petronella, Dr. Papp Jenő, Kanizsay Béla) szavazat és 3 
tartózkodás (Kocsis Róbert, Dr. Sóvágó László, Dede Ernő) mellett 
támogatta; a helyi médiák beszámolójának megtartását 9 igen (Kocsis 
Róbert, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Örvendi László, 
Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő), 1 nem 
(Vágó Zsolt) szavazat és 5 tartózkodás (Majoros Petronella, Dede Ernő, 
Dr. Sóvágó László, Marosi György Csongor, Erdei Gyula) mellett 
elfogadta; az idegenforgalmi referens beszámolójának megtartását 10 
igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Marosi György Csongor, Váradi Ferenc, Harsányi István, Nagy Bálint, 
Máté Lajos, Örvendi László), 2 nem (Erdei Gyula, Dr. Papp Jenő) 
szavazat és 4 tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné, Dede Ernő, Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László) mellett elfogadta; az előterjesztést 16 igen 
(Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsányi István, Máté Lajos, Szandai 
Kázmér, Örvendi László, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat 
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mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
 

294/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2008. évi munkatervét az előterjesztésnek megfelelően az 
alábbiak szerint határozza meg:  
 

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2008. ÉVI MUNKATERVE 
 
 

JANUÁR: 
 
1. Jelentés az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról 
 Előadó: - ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke 
    - jegyző 
 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság  
 
2. A Programkoordinációs Munkacsoport tájékoztatója 2007.   
           évi tevékenységéről 
 Előadó: munkacsoport vezetője 
 
Megtárgyalja: Kulturális, Sport Bizottság 
 
FEBRUÁR: 
 
1. a., A Hajdúszoboszlói Aero Klub tájékoztatója   
           tevékenységéről, a repülőtér hasznosításáról 
 Előadó: klubelnök 
 
 b., Javaslat új hasznosítási megállapodás megkötésére,  
           illetve a sportrepülőtér fejlesztésére 
 Előadó: jegyző 
 
Megtárgyalja:  
- Kulturális, Sport Bizottság 
- Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
- Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
- Idegenforgalmi bizottság 
 
2. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
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MÁRCIUS: 
 
1. A rendőrkapitányság beszámolója a város  
           közbiztonságáról, javításának feladatairól 
 Előadó: rendőrkapitány 
 
 Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
2. Az önkormányzat 2008. évi beruházási programjának,  
           közbeszerzési tervének és környezetvédelmi intézkedési   
           tervének meghatározása 
 Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
 Megtárgyalja:  
 
- Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
3. Beszámoló a kistérségi többcélú társulás tevékenységéről,  
           terveiről  
 Előadó: társulási titkár (jegyző) 
 
 Megtárgyalja:  
 
- Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
4. A „Hajdúszoboszló” városi lap és a Hajdúszoboszlói Városi   
           Televízió tájékoztatója tevékenységéről, terveiről  
 Előadók: szerkesztőségvezetők  
 
 Megtárgyalja: Kulturális és Sport Bizottság  
 
ÁPRILIS: 
 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági  
           társaságok közgyűlésére felkészülés 
 Előadó(k): (vezér)igazgatók 
 
Megtárgyalja:  
 
- Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
- Idegenforgalmi Bizottság (csak a Hungarospa Zrt. anyagát) 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
2. Jelentés a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
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MÁJUS: 
 
1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi  
           feladatok 2007. évi ellátásáról és fejlesztésük tennivalóiról 
 Előadók: - aljegyző 
      - körzeti gyámhivatal vezetője 
      - szociális szolgáltató központ vezetője 
 
Megtárgyalja: - Egészségügyi, Szociális Bizottság 
   - Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
2. Jelentés az önkormányzat és cégei, intézményei pályázati  
           tevékenységéről, a további feladatokról 
 Előadó: - jegyző 
    - (vezér)igazgatók 
 
Megtárgyalja: valamennyi illetékes önkormányzati bizottság 
 
JÚNIUS: 
 
1. Oktatási intézmények szakmai beszámolója, intézményértékelés 
 
 Előadók: - intézményvezetők, irodavezető 
            
 Megtárgyalja: - Oktatás Bizottság 
    
2. Tájékoztatás a körzeti építéshatóság tevékenységéről, terveiről 
 Előadók: - aljegyző 
      - építéshatóság-vezető 
 
 Megtárgyalja:  
 
- Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
- Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
 
3. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2009. évi mértékének  
            előzetes megállapítására 
 Előadó: idegenforgalmi referens 
 
 Megtárgyalja: - Idegenforgalmi Bizottság 
   - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
JÚLIUS: 
 
1. Városi önkormányzati kitüntetetések adományozása (zárt  
           ülésen) 
 Előadó: polgármester 
 
 Megtárgyalja: valamennyi illetékes önkormányzati bizottság 
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2.   Határszemle a mezőgazdasági bizottság szervezésében  
 
SZEPTEMBER: 
 
1. Tájékoztató az önkormányzat civil szervezetekkel történő  
           együttműködéséről, az aktuális teendőkről 
 Előadó: jegyző 
 
 Megtárgyalja: 
 
- Ügyrendi, Igazgatási Bizottság 
- Idegenforgalmi Bizottság 
- Kulturális, Sport Bizottság 
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
2. Beszámoló a 2008. évi költségvetés féléves teljesítéséről 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

 
OKTÓBER: 
 
1. Tájékoztató a 2007. évi országos kompetenciamérés városi  
           eredményeiről 
 
 Előadók: - intézményvezetők, irodavezető 
            
 Megtárgyalja: - Oktatás Bizottság 
    
2. Javaslat a kistérségi ügyvitelfejlesztési-informatikai hivatali  
           stratégia elfogadására 
 Előadó: jegyző 
 
 Megtárgyalja:  
 
- Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság  
- Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
NOVEMBER: 
 
1. Tájékoztató a 2008. évi költségvetés III. negyedéves  
           teljesítéséről 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
 Megtárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
2. A 2009. évi költségvetési koncepció meghatározása 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
 Megtárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
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   (igény szerint más bizottságok is) 
 
DECEMBER: 
 
1. Közszolgáltatási díjak megállapítása 
 Előadók: cégek, hivatali irodák vezetői 
 
 Megtárgyalják: érintett bizottságok 
 
2. A képviselő-testület 2009. évi munkatervének  
           meghatározása 
 Előadó: polgármester 
 
 Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
3. Beszámoló a város idegenforgalmának helyzetéről,  
           fejlesztésének tennivalóiról  
 Előadó: idegenforgalmi referens  
 
 Megtárgyalja: Idegenforgalmi Bizottság  
 
A képviselő-testület az általános közmeghallgatást novemberben, 
külön alkalommal tartja.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2008. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenötödik napirend:  

 
A képviselő-testület 14 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Máté 
Lajos, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 

295/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról december hónapban 
adott jelentést tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Tizenhatodik napirend:  

 
A képviselő-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, 
Harsányi István, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Örvendi László, 
Vágó Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Marosi 
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György Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a két képviselő-testületi ülés közötti 
eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul vette.  
 

Tizenhetedik napirend:  

 

A, 
 
Váradi Ferenc: Elfogadja az interpellációra adott választ.  
 

B,  
 
Örvendi László: Elfogadja az interpellációra adott választ.  
 

C,  
 
Kocsis Róbert: Az interpellációra adott válasz második részét 
elfogadja. A padokra vonatkozó választ viszont nem fogadja el.  
 
A képviselő-testület 8 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Vágó Zsolt, 
Dede Ernő, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Dr. 
Sóvágó László), 3 nem (Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Nagy 
Bálint) szavazat és 1 tartózkodás (Kanizsay Béla) mellett elfogadta 
Kocsis Róbert interpellációjára adott választ és a következő határozaot 
hozta: (a szavazáskor 6 képviselő nem volt jelen) 
 

296/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Dr. Vincze Ferenc Kocsis Róbert képviselő úr közterületi 
padokra vonatkozó interpellációjára adott válaszát.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

D,  
 
Marosi György Csongor: Nem fogadja el a választ.  
 
A képviselő-testület 6 igen (Harsányi István, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Rácz Tiborné, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László), 6 nem (Váradi 
Ferenc, Nagy Bálint, Marosi György Csongor, Majoros Petronella, Vágó 
Zsolt, Kanizsay Béla) szavazat és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett 
nem fogadta el az interpellációra adott választ és a következő 
határozatot hozta:  
 

297/2007.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Szilágyiné Pál Gyöngyi Marosi György Csongor 
képviselő úr interpellációjára adott válaszát, kivizsgálásával 
megbízza az önkormányzat városfejlesztési, műszaki bizottságát.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 

E,  
 
Majoros Petronella: Elfogadja az interpellációra adott választ.  
 

Kérdések:  
 
Majoros Petronella: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. 
Milyen szerepet töltenek be a Semmelweis úti csatornában található, 
vasból készült áthidaló elemek, van-e ezeknek funkciója, meg lehet-e 
ezeket szüntetni? Sok problémát okoz ez az ott lakóknak, különösen a 
fűnyírási időszakban, mert ezek az elemek megnehezítik, akadályozzák 
a fűnyírást.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 

Interpellációk:  
 
Nagy Bálint: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. Év elején volt 
napirenden a mozi üzemeltetése. Kéri, hogy a következő évi 
munkatervben a kulturális és sport bizottság előtt napirenden legyen ez 
a téma, az üzemeltetőtől pedig kapjon beszámolót a mozi működéséről 
a bizottság.   
 
Marosi György Csongor: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. A 
Művelődési Ház mögötti fenyőfaárusítással kapcsolatosan kérdezi, 
hogy az egész parkoló ki van-e adna árusításra? A parkolás nem 
lehetséges emiatt. Készült-e kimutatás arról, hogy milyen módon tartják 
be az árusok a négyzetméter-határokat? Mennyi büntetés folyt be 
azoktól, akik túllépték ezt a határt? Ugyanez a helyzet a kihelyezett 
táblákkal kapcsolatosan.   
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Váradi Ferenc: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. Most tárgyalt a 
testület a hajdúszoboszlói jelképekről, megállapította, hogy a zászló 
nem megfelelő színű. Kéri, hogy a Városgazdálkodási Zrt. felé 
intézkedjen Jegyző Úr azzal kapcsolatosan, hogy amennyiben lesz 
pénzügyi fedezet zászlók biztosítására, rendeljék meg a megfelelő 
színű zászlókat és folyamatosan cseréljék le a régieket. A címer is 
olyan legyen, amilyennek lennie kell.  
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Majoros Petronella: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációit. Óriási 
igény mutatkozik a buszmegállók lefedésére vonatkozóan. A Volán Zrt 
képviselőjével beszélt erről a problémáról és ő elmondta, hogy van egy 
cég, amely térítésmentesen biztosítja a buszmegállók lefedését, abban 
az esetben, ha biztosítják számukra reklámcélra a teljes felületet. Kéri, 
hogy Főmérnök Asszony vegye fel a kapcsolatot ezzel a céggel. A 
Mező utca útrekonstrukciójával kapcsolatosan elmondta, hogy az 
útfelújítás elkészült, viszont az útpadka tömörítése nem a megfelelő 
módon. Kéri, hogy az iroda hívja vissza a kivitelezőt és javíttassa ki a 
hibát. A Nádudvari úti gyalogátkelőhely felfestése nagyon hamar 
lekopik. Kéri az irodát, vegye fel a kapcsolatot a Közútkezelő Kht-val és 
érdeklődje meg, hogy ebben az évben várható-e a zebra átfestése.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Erdei Gyula: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. A strand főbejárata 
előtt a kerítés mellett rendszeresen parkol a díszburkolaton két 
személygépkocsi és egy utánfutó. Kéri, hogy amennyiben a közterület-
felügyelők arra járnak, intézkedjenek a büntetésről.  
 
Kocsis Róbert: Jegyző Úrhoz intézik interpellációját. A közhallgatáson 
is elhangzott, hogy gondok vannak a Bárdos Iskola előtti parkolással és 
az autók kihajtanak a járdán az Arany János utcára. Kéri annak 
megvizsgálását, hogyan lehet megszüntetni ezt a problémát, akár 
kővirágtartók kihelyezésével. 
 
 
A képviselő-testület 19.50 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 

polgármester                                                       jegyző 

 
 

 
 


