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K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. 
február 26-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Beszámoló a repülőtér hasznosításáról és az ebből származó be-
vétel felhasználásáról) 
 
  21/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Hajdúszoboszlói AERO Klubnak a repülőtér hasznosításából 
származó 2008. évi bevételeinek felhasználásáról szóló beszámo-
lóját elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  klub elnöke  
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy az AERO Klub a repülőtér hasznosításából 
származó 2008. évi bevételeiből megmaradt 1.434.020 Ft-ot, va-
lamint a 2009. évi bevételekből szükséges összeget a repülőtér 
főépületének tetőszerkezet javítására és nyílászáróinak cseréjére 
fordítsa.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2009. december 31.   
Felelős:  klub elnöke  
 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy az AERO Klub a repülőtér területét legeltetés cél-
jára bérbe adja. A legeltetés jogát a nyilvános árverésen legjobb 
ajánlatot adó nyeri el, három éves időtartamra.  
 
Határidő: 2009. december 31. és folyamatos  
Felelős:  klub elnöke  

 
 
(Tájékoztató a sportrepülőtér rendezési folyamatáról) 
 
  22/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
sportrepülőtér rendezési folyamatáról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
 
(Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetésének megha-
tározására) 
 
  23/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Regionális Tanács által az Észak-alföldi Regionális 
Operatív Program keretében kiírt Oktatási-nevelési intézmények 
fejlesztésének támogatására ÉAOP-2007-4.1.1/2F pályázati ki-
írásra benyújtott Hajdúszoboszló, Hőgyes Endre Gimnázium felújí-
tása, korszerűsítése” (kódszám: ÉAOP-4.1.1/2F-2008-0121) című 
pályázatának költségeit az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Elszámolható költség összesen:  532.395.031 Ft  
Igényelt támogatás:    479.120.233 Ft 
Saját erő:        53.274.798 Ft 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázathoz szükséges önerőt 2009. évi költségvetésében bizto-
sítja.  
 
Határidő: 2010. szeptember 30. 

                      Felelős:  jegyző  
 
  24/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett 
HÖF-TEKI pályázatra benyújtott, az Eötvös utca közvilágítási há-
lózatbővítésére irányuló fejlesztés költségeit az alábbiak szerint 
határozza meg: 
Fejlesztés pénzigénye összesen:            2.334.099,-Ft 
Elnyert támogatás                    :             1.633.869,-Ft 
Önerő                                         :                700.230,-Ft 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fejlesztés megvalósításához szükséges önerőt a 2009. évi városi 
költségvetésében biztosítja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
                jegyző 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 3/2009 (II. 26.) számú rendelete az ön-

kormányzat 2009. évi költségvetéséről 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ön-
kormányzat 2009. évi költségvetéséről, módosításának és végre-
hajtásának rendjéről – az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII.30.) Kormányrendelet, továbbá az helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. tv. előírásai és felhatalmazása alapján - a 
következő rendeletet alkotja: 

 
I. FEJEZET 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
képviselő-testületére, bizottságaira, polgármesterére valamint, a 
képviselő-testület felügyelete alá tartozó, önállóan, illetve részben 
önállóan gazdálkodó költségvetési szervek /továbbiakban intéz-
mények, beleértve a polgármesteri hivatal/ költségvetésére, költ-
ségvetésének végrehajtására, valamint a nem önkormányzati 
szervek közösségi szolgáltatásokra átadott-átvett pénzeszközeire, 
a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre. 
 
 

II. FEJEZET 
 

A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 
     

2. § 
 
/1/ A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés főösszegét 
6.280.065 e Ft-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét  
 
    5.029.276 eFt működési célú bevétellel, 
    4.737.466 eFt  működési célú kiadással 
és 
       291.810 eFt működési egyenleggel  
 
   1.182.087 eFt felhalmozási célú bevétellel,  
   1.542.599 eFt felhalmozási célú kiadással,  
   - 360.512 eFt felhalmozási egyenleggel, vala-
mint  
        68.702 eFt felhalmozási célú hitellel állapít-
ja meg. 
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/2/ A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részle-
tezését az 1. sz. melléklet állapítja meg. 
 
/3/ A képviselő-testület a gördülő költségvetés 2010-2011. évi ösz-
szegeit az 1. sz. melléklet szerint tudomásul veszi. 
 
/4/ Az önkormányzat és az önállóan illetve a részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit a 2/a.; 2/b. sz. mellék-
letek tartalmazzák. 
 
/5/ Az önkormányzat és az önállóan illetve a részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait a 2/c.; 2/d. sz. mellék-
letek tartalmazzák. 
 
/6/ A beruházási és felújítási kiadások célonként és feladatonkénti 
kiadásait a 3. sz. melléklet tartalmazza. 
 
/7/ A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti kiadásait a 4. sz. mel-
léklet tartalmazza.  
 
/8/ A általános és céltartalékokat az 5. sz. melléklet tartalmazza. 
 
/9/ Az önkormányzat összes létszámkeretét 909 főben állapítja 
meg a 6. sz. mellékletben felsorolt önálló és részben önálló intéz-
mények szerinti részletezésben. 
 
/10/ A többéves kihatással járó kötelezettségek kimutatását a 7. 
sz. melléklet tartalmazza. 
 
/11/ A Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 8. sz. melléklet 
tartalmazza.  
 
/12/ A 2009. évi likviditási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza. 
 
/13/ Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevé-
teleit, kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.  
 
/14/ Az önkormányzat 2009. évben közvetett támogatások nyújtá-
sát nem tervez. 
 

3. § 
 

/1/ A költségvetési hiány megszüntetéséhez szükséges pénzügyi 
fedezetet hitel felvételével kell biztosítani. 
/2/ A hitel felvétele a folyó költségvetésben kizárólag beruházási, 
felújítási feladatokhoz kapcsolódhat. 
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/3/ A legfeljebb 68.702 eFt mértékű hitel felvételével kapcsolatos 
intézkedések előkészítésével és a hitelszerződés aláírásával a 
képviselő-testület a polgármestert bízza meg. 
/4/ A hitel visszafizetési időtartama alatt a törlesztő részleteket és 
annak járulékait a többi kiadást megelőzően kell figyelembe venni 
és jóváhagyni. 
/5/ A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel 
visszafizetés időtartama alatt a hitelt és járulékait - a fejlesztési ki-
adásokat megelőzően - a költségvetés összeállításakor betervezi 
és jóváhagyja. 
/6/ A képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötele-
zettségeinek biztosítékaként a pénzintézet javára engedményezi 
az időarányosan képződő helyi adó bevételeit, a kölcsön és járu-
lékai erejéig. 
/7/ A költségvetés évközi folyamatos végrehajtása biztosításának 
érdekében vagy az átmenetileg jelentkező likviditási gondok keze-
lésére, illetve a pénzügyi egyensúly fenntartásához folyószámlahi-
tel felvételéről 100 millió forint értékhatárig a polgármester dönt. 
Erről a pénzügyi, gazdasági bizottságot és a képviselő-testületet a 
következő ülésén tájékoztatni kell. Ennél magasabb összegről a 
pénzügyi, gazdasági bizottság javaslata alapján a képviselő-
testület dönt. A folyószámlahitel felvételére az előirányzat felhasz-
nálási és likviditási ütemtervvel összhangban kerülhet sor. 
A hitel időtartama egy évre szólhat. A likviditási hitel átlagos nagy-
ságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati 
sajátos  bevételek 10 %-át nem haladhatja meg, de maximum 
200.000 eFt lehet. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerző-
dés aláírására. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel vissza-
fizetés időtartama alatt a  hitelt és járulékait - a fejlesztési kiadáso-
kat megelőzően - a költségvetés összeállításakor betervezi és jó-
váhagyja. 
A képviselő-testület a hitel és járulékai visszafizetési kötelezettsé-
geinek biztosítékaként a pénzintézet javára engedményezi az idő-
arányosan képződő helyi adó bevételeit a kölcsön és járulékai ere-
jéig. 
 

III. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

4. §. 
 
/1/ Az éves költségvetést 
a.) költségvetési alapokmányokban, valamint a szervezeti és mű-
ködési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezett-
ségek mellett, 
b.) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon ren-
deltetésszerű használata követelményeinek érvényesítésével, 
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c.) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési 
előírások betartásával kell végrehajtani. 
 
/2/ Az éves költségvetés tervezése, végrehajtása, valamint a vég-
rehajtásról szóló beszámolás(ok) során azokban a kérdésekben, 
melyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik különösen 
 
a.) a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi 
LXV. tv., 
b.) az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv., 
c.) a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. tv., 
d.) a beszerzések, beruházások, felújítások végzése során a köz-
beszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. tv., 
e.) az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosí-
tott 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, 
f.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kor-
mányrendelet, 
g.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabá-
lyairól szóló 5/2000. (IV.20.) Ör. sz. rendelet 
rendelkezései szerint kell eljárni. 
 
/3/ Az éves költségvetés végrehajtása során e rendelet hatálya alá 
tartozó szervek az árubeszerzéseik, építési beruházásaik és a 
szolgáltatások megrendelése során kötelesek a közbeszerzések-
ről szóló törvény, valamint érvényes szabályzataik előírásait al-
kalmazni. 
 
/4/ A költségvetési szervek minden pénzmozgásról kötelesek el-
számolni. A költségvetési szervek minden költségvetési bevétele 
és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi. 
 
/5/ A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesíté-
sének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának 
jogosultságát foglalja magában. 
 
/6/ A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezett-
ség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevé-
telek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is 
ezen összeghatáráig rendelhetők el, kivéve a jogszabályon, bíró-
sági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötele-
zettségeket és járandóságokat. 
 
/7/ Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vál-
lalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltéte-
lek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű mű-
ködés veszélyeztetése nélkül finanszírozható, kivéve a jogszabá-
lyon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kö-
telezettségeket. 
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/8/ A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek el-
maradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növe-
kedését. 
 
/9/ Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv 
a.) hitelt nem vehet fel, 
b.) kezességet nem vállalhat, 
c.) értékpapírt nem vásárolhat, 
d.) váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el, 
e.) kötvényt nem bocsáthat ki. 
 
/10/ A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához 
a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott va-
gyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt 
tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek 
megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a 
szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek ér-
vényesítéséért, a tervezési, beszámolási információszolgáltatási 
kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, 
a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, 
az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezetői ellenőrzés megszervezéséért és hatékony műkö-
déséért. A belső ellenőrzés feladatait külső ellenőrzési szervezet 
végzi. 
 
/11/ Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény 
gazdálkodásáért. Az e rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt ki-
adási előirányzatok túllépése, illetve e rendelet szabályainak be 
nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után. 
 
/12/ A normatív állami hozzájárulás 2008. évi elszámolásához 
kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében az érin-
tett intézmények részére befizetési kötelezettség írható elő, mely-
ről a képviselő-testület dönt. 
 
/13/ Intézményi körben – az eredeti, illetve a módosított személyi 
juttatás előirányzat terhére – jutalom kifizetésére csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkor-
mányzati támogatási többletigénye nélkül biztosítani tudja, továb-
bá, ha biztosított az intézményben a foglalkoztatással összefüggő 
valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete. 
 
/14/ Az intézményeknél túlóra, készenléti, helyettesítési díj elszá-
molására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor. 
Az intézmény vezetőjének a tételes túlóra, készenléti-, helyettesí-
tési díj elszámolásához, kifizetéséhez naprakész, ellenőrizhető 
analitikus nyilvántartást kell kialakítani, melynek ellenőrzött veze-
téséért felelősséggel tartozik. 
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/15/ A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó 
vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére 
biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére csak ténylegesen 
igazolható, a munkakörébe nem tartozó többletfeladatok elvégzé-
séért fizethető. 
 
/16/ A személyi juttatások előirányzatának évközi maradványa 
(átmeneti bérmegtakarítás) a költségvetési szerv hatáskörében 
felhasználható többletmunka, célfeladat díjazására, kiemelkedő 
teljesítmény jutalmazására.  
/17/ Amennyiben a /16/ bekezdésben megjelölt maradvány fel-
használása oly módon történik, hogy az arra jutó járulék-
maradvány nem kerül felhasználásra, úgy az a képviselő-testület 
döntését követően az intézmény dologi kiadásai között felhasznál-
ható. A felhasználást oly módon kell végrehajtani, hogy azok a ki-
adások kerüljenek megemelésre, melyek teljesítése meghaladná a 
tervezett előirányzatot. Az intézmény által benyújtandó pótigé-
nyeknél ezt a járulék-maradványt be kell számítani. 
 
/18/ Szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szerző-
déssel, számla ellenében történő igénybevételére külső személy-
lyel, szervezettel szerződés az illetékes szakbizottság(ok) engedé-
lyével köthető. 
 
/19/  A költségvetési szerv a részére jelen rendelet 2/c.; 2/d. mel-
lékletekben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat nem lépheti túl. 
 
/20/ Az átszervezés alatt álló intézmények a kiemelt előirányzatai-
kat az átszervezés időpontjáig csak időarányosan használhatják 
fel. 
 
/21/ Az átszervezés alatt álló intézmények vezetői humánpolitikai 
intézkedést csak a fenntartó engedélyével tehetnek. 

 
5. § 

 
/1/ Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely 
költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkor-
mányzat számára pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármester-
nek 
 a.) a féléves beszámolóval, 
 b.) a háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékozatóval, 
illetve 
 c.) az éves beszámolóval 
egyidejűleg, utólag kell a képviselő-testületet tájékoztatnia. 
 
/2/ Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkor-
mányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladékta-
lanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rende-
let módosítását. 
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/3/ Pénzügyi tartalmú, vagy a költségvetés évében, illetve az azt 
követő években pénzügyi kihatással járó előterjesztések, csak a 
pénzügyi, gazdasági bizottság véleményével terjeszthetők a kép-
viselő-testület elé. 
 
/4/ Az átmenetileg szabad pénzeszközök (az „a” pont esetében ki-
zárólag az átvett pénzeszközök) pénzintézetnél betétként történő 
elhelyezéséről. 
 
a., intézmény esetében a számlavezető pénzintézetnél – a gazda-
sági vezető javaslata alapján – az intézmény vezetője, 
b., a polgármesteri hivatal esetében a polgármester dönt. 
 
/5/ Átmenetileg szabad önkormányzati pénzeszközök terhére a 
polgármester döntése alapján vásárolható és forgatható – elsőd-
leges forgalomban lévő, egy évnél rövidebb /éven belüli/ lejáratú, 
államilag garantált – értékpapír. 
 
/6/ A képviselő-testület a költségvetési szervek átszervezésével 
kapcsolatos előirányzatok átcsoportosítási jogát magának tartja 
fenn. 
 
/7/ Indokolt esetben feladatok közötti előirányzat átcsoportosítás-
ra, - a feladatelmaradást kivéve – jogosultak még e rendelet alap-
ján: 
 
a.) Önkormányzati hivatal feladatai közül (4. sz. melléklet) a : 
221214, 551414, 751142, 751143, 751164, 751669, 751670, 
924014, 926018, 930921 szakfeladatok között  az Ügyrendi Igaz-
gatási, Jogi Bizottság. 
b.) Szociálpolitikai feladatok (4. sz. melléklet) körében 85330 szak-
feladat az Egészségügyi, Szociális Bizottság. 
c.) Városüzemeltetési feladatok (4. sz. melléklet) körében a 
014023, 014034, 020215, 631211, 701015, 751845, 751878, 
852018, 901116, 901215, 902113 szakfeladatok vonatkozásában 
a Városfejlesztési, Műszaki Bizottság. 
 
/8/ A /7/ bekezdésben rögzített átcsoportosítások a feladatok ellá-
tását nem veszélyeztethetik. 
 
Ezen átcsoportosításokat a képviselő-testület ülésén írásban az 5. 
§ /1/ a.), b.), c.) pontja szerinti alkalmakkor be kell jelenteni. 
 

Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodására 
vonatkozó szabályok 

      
6. § 
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/1/ Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében eljár-
va, bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt elő-
irányzatokat és a megfelelő rész-előirányzatokat módosíthatja 
/felemelheti/: 
 
a.) a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételből 
(melynek kiadási előirányzatokon történő felhasználása az intéz-
mény belső szabályzatainak megfelelően történhet), kivéve a nyári 
üdültetésből származó többletbevétel, melynek 20 %-a az önkor-
mányzatot illeti meg, 
b.) meghatározott feladatokra államháztartáson kívülről és belülről 
átvett pénzeszközökből, 
   c.) pénzmaradványából.  
 
/2/ Az intézmény vezetője az /1/ bekezdés szerinti hatáskörében 
eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartalmú kötele-
zettséget nem vállalhat. 
 
/3/ Az intézmény saját hatáskörében eljárva az intézményi költ-
ségvetés kiadási /bevételi/ kiemelt előirányzatain belül az egyes 
részelőirányzatok között előirányzat változtatásokat hajthat végre, 
kivéve ezen paragrafus /6/ bekezdés előirányzatait, melyek más 
célra nem használhatóak fel, nem csoportosíthatóak át. 
 
/4/ Az intézmény saját hatáskörében eljárva az intézményi költ-
ségvetésben jóváhagyott éves személyi juttatások és az azzal 
összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát a 4. § /2/ 
bekezdés e., pontjában foglalt jogszabály 53. § /4-5/ bekezdésé-
ben előírtak szerint módosíthatja. 
 
/5/ a.) Az intézmény az előző /1-4/ bekezdés szerinti saját hatás-
körében végrehajtott  előirányzat-változtatásáról a jegyzőt tárgyév 
július 10-ig, október 10-ig, december 10-ig, illetve a következő év 
január 10-ig írásban tájékoztatja. 
b.) ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely 
költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkor-
mányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a 
képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja 
c.) Az intézmény által az /1-4/ bekezdés szerint végrehajtott elő-
irányzat módosításokról a jegyző előkészítésében - a polgármes-
ter előterjesztése alapján - a képviselő testület június 30-ai, szept-
ember 30-ai, november 30-ai, valamint december 31-ei hatállyal 
módosítja az éves költségvetési rendeletét. 
 
/6/ Az önállóan gazdálkodó intézmények pénzmaradványát a pol-
gármesteri hivatal felülvizsgálja, melyet a képviselő-testület a zár-
számadás keretében hagy jóvá. 
A pénzmaradványból a költségvetési szervet nem illetik meg: 
a.) végleges feladatelmaradás miatti összegek, 
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b.) meghatározott célokra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó 
pénzügyi teljesítés nélküli – összegek, 
c.) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzat-támogatással fe-
dezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, 
amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járu-
lékköteles maradványához, 
d.) közüzemi díjak (víz, csatorna, villany, gáz, távhőszolgáltatás, 
telefon, internet) maradványai, 
e.) az étkeztetés bevételeinek többlete, 
f.) nyersanyagnorma maradványának összege, 
g.) ÁFA befizetés maradványa, 
h.) ÁFA visszatérülés maradványa, 
i.) az előző évi tény bevétel és a tárgy évi eredeti  bevételi elő-
irányzat közti különbözet, 
j.) a vásárolt közszolgáltatás maradványa, 
k.) munkába járás maradványa, 
l.) vásárolt szellemi tevékenység maradványa, 
m.) előző évi zárszámadáshoz kapcsolódó normatív állami támo-
gatás  
elszámolásakor keletkező, intézményt érintő különbözet 2% feletti 
része 
 

7. § 
 
/1/ A költségvetési szerv éves költségvetését – a képviselő-testület 
által megállapított keretszámokon belül – úgy köteles összeállítani 
és végrehajtani,  hogy az fedezze előre tervezhető működési ki-
adásait (bér- és dologi előirányzatok). 
 
/2/ Előre nem tervezhető rendkívüli kiadás felmerülésekor elsősor-
ban a következőket köteles megvizsgálni: 
 
a.) a rendkívüli kiadás (tételenként) eléri-e az intézmény eredeti 
költségvetésében jóváhagyott kiemelt előirányzat 0,5 %-át. Ennél 
kisebb mértékű kiadás-növekedést az intézménynek saját hatás-
körében kell kigazdálkodnia, 
b.) a rendkívüli kiadás fedezhető-e a vagyonbiztosítás révén, 
avagy a számára biztosított karbantartási keretösszegből, 
c.) amennyiben az a., pont szerinti fedezetbiztosítás nem lehetsé-
ges a forrás megteremthető-e saját bevételi többletének szabad 
felhasználású részéből, 
d.) a rendkívüli kiadás fedezhető-e a 4. §. /17/ bekezdése szerinti 
járulék-maradvány összegéből. 
 
/3/ A /2/ bekezdés szerinti fedezetbiztosítás lehetetlensége esetén 
az intézmény – ennek tényéről a szerv vezetője írásos nyilatkoza-
tát megtéve – írásbeli pótelőirányzati kérelmet nyújthat be a pol-
gármesteri hivatal illetékes irodájára, de csak a féléves önkor-
mányzati költségvetési beszámoló képviselő-testület általi elfoga-
dását követően. 
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/4/ A polgármesteri hivatal illetékes irodái: 
- személyi juttatás előirányzati kérelem esetében a fenntartói 
felügyeletben közreműködő oktatási, művelődési, sport, illetve 
igazgatási iroda, 
- dologi és felhalmozás jellegű előirányzattal kapcsolatos ké-
relemnél a városfejlesztési, kommunális iroda. 
 
Ezen irodák feladata a kérelem szakmai megalapozottságának fe-
lülvizsgálata és a pénzügyi, gazdasági irodának történő átadása, 
írásos javaslattétellel, 15 napon belül. E határidőbe nem számít be 
az irodák által szükségesnek ítélt további információ kérelmezőtől 
történő beszerzésének dokumentált időtartama. 
/5/ A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi, Gazdasági Irodája az illeté-
kes iroda által hozzá továbbított, szakmai javaslattal ellátott kérel-
met legkésőbb november 30-ig megvizsgálja és véleményezi a 
következőkre vonatkozóan: 
a.) a kérelem tárgya előre tervezhető volt-e a költségvetésben, 
vagy nem, tehát rendkívüli kiadásnak minősül-e, 
b.) rendkívüli kiadásnak minősítés esetén fedezhető volt-e va-
gyonbiztosításból, vagy kérelmező költségvetési karbantartási ke-
retéből, illetve megítélése szerint a forrás megteremthető volt-e az 
év folyamán a szerv bevételi többletéből.  
 
/6/ A szakiroda a pénzügyi, gazdasági iroda véleményével ellátott 
kérelmet a szerv fenntartói-tulajdonosi irányításában, felügyeleté-
ben közreműködő bizottság következő ülésén előterjeszti. Dologi, 
valamint a felhalmozási pótelőirányzat kérést a városfejlesztési 
műszaki bizottságnak is véleményeznie kell következő ülésén. A 
kérelem véleményezésében illetékes bizottság(ok) általi megtár-
gyalás után a kérelemről a pénzügyi, gazdasági bizottság a követ-
kező ülésén dönt. 
 
/7/ A polgármesteri hivatal pótelőirányzati kérelmét a jegyző – a 
pénzügyi, gazdasági iroda /5/ bekezdés szerinti véleményezése 
után – közvetlenül az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottságnak nyújt-
hatja be, sorsáról ugyancsak a pénzügyi, gazdasági bizottság jo-
gosult dönteni, dologi valamint felhalmozási pótelőirányzat kérés 
esetében a városfejlesztési, műszaki bizottság véleményezése 
után. 
 
/8/ A pénzügyi, gazdasági bizottság e rendelet 12. §. g. pontjában 
a részére biztosított rendkívüli kiadási keret terhére teljesítheti a 
kérelmet, pótelőirányzat biztosításával. Elutasító döntésével 
szemben kérelmező a képviselő-testülethez fordulhat. 
 

8. § 
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/1/ Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény az intéz-
ményben működő alapítványa részére évi egyszeri alkalommal, 
maximum 50.000 Ft támogatást nyújthat. 
 
/2/ Az oktatási és szociális intézményeknél a 2009-2010. vagy ké-
sőbbi (tan)évben új szakmai program, csak a képviselő-testület 
egyetértésével indítható. 
 
/3/ Az intézményi kollektív szerződések (közalkalmazotti szabály-
zatok) anyagi többletteherrel járó megkötésére, módosítására 
csak a fenntartó ellenjegyzését követően kerülhet sor. 
 

9. § 
 
/1/ Az önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező in-
tézmény vezetője - e jogkörében eljárva - a feladatváltozás miatt 
megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan je-
lentkező megtakarításokat nem használhatja fel. 
 
/2/ Az intézmény minden negyedév végén a következő hó 10-ig tá-
jékoztatni köteles a fenntartót: 
 
a.) a negyedév utolsó napján fennálló, 15 napot meghaladó lejárt 
tartozásállományáról, 
b.) személyi juttatás előirányzatának felhasználásáról. 
 
/3/ Amennyiben az intézmény a /2/ bekezdés a., pontja szerinti tar-
tozásállománya meghaladja az intézmény éves eredeti költségve-
tési előirányzatának 10 %-át, a fenntartó az intézményhez önkor-
mányzati biztost rendel ki. 
Az önkormányzati biztos jelölésére, tevékenységére külön jogsza-
bály előírásai irányadóak. 
 

10. § 
 
/1/ A célszerű és takarékos gazdálkodás érdekében az intézmé-
nyek önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátására a 
tényleges szükséglet alapján kerül sor. 
 
/2/ A pénzügyi, gazdasági bizottság által meghatározott termék-
csoportok csak közbeszerzés keretében vásárolhatók meg. 
 

Vegyes rendelkezések 
 

11. § 
 
/1/ A beruházások kifizetését lehetőség szerint az év végére kell 
ütemezni. 
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/2/ Rendkívüli többletbevétel évközi keletkezését hitelcsökkentésre 
kell fordítani. 
/3/ Az év közben felszabaduló előirányzatok a hitel csökkentését 
szolgálják. 
/4/ A képviselő-testület - utólagos tájékoztatási kötelezettség mel-
lett -  engedélyezi, hogy a szociálpolitikai feladatellátáshoz kap-
csolódó úgynevezett évközi állami visszatérítések összegei a szo-
ciálpolitikára tervezett előirányzatot automatikusan emeljék. 

 
12. §. 

 
/1/ A képviselő-testület az alábbi költségvetési tételek vonatkozá-
sában a felhasználás jogát átruházza: 
 
a.) Az egészségügyi, szociális bizottságra 155.500 eFt-ot, (4. sz. 
melléklet), valamint az 5. sz. melléklet szerint 7.300 eFt-ot szociá-
lis és egészségügyi feladatok támogatására, továbbá 11.sz. ki-
egészítő mellékletben szereplő  a 5.000 eFt-ot panellakások 
fűtéskorszerűsitésére, 39.706 eFt-ot Kistérségi Szociális Szolgál-
tató Központ támogatására, 7.142 eFt-ot központi orvosi ügyelet 
támogatására, 620 eFt-ot sportorvosi ellátás támogatására.  
b.) Idegenforgalmi bizottságra 27.300 eFt-ot az 5. sz. mellékletben 
meghatározott feladatokra. 
c.) Ügyrendi, igazgatási, jogi bizottságra az 5. sz. mellékletben 
szereplő 3.000 eFt-ot civil szervezetek támogatására.  
d.) Kulturális és sport bizottságra 29.500 eFt-ot az 5. sz. mellék-
letben meghatározott feladatokra, valamint 5.000 eFt-ot , 1.000 
eFt-ot és 4.000 eFt-ot a 11. sz kiegészítő mellékletben a  Hajdú-
szoboszlói Sportegyesület utánpótlás- nevelése támogatására, 
Katolikus Egyház orgonafelújitására valamint a Bocskai István 
Múzeum támogatására. 
e.) Oktatási bizottságra 4.400 eFt-ot az 5. sz. mellékletben megha-
tározott feladatokra, valamint 5.000eFt-ot a  11. sz. kiegészítő 
mellékletben a Szabó László Művészeti Iskola támogatására.  
f.) Városfejlesztési, műszaki bizottságra 58.000 eFt-ot az 5. sz. 
mellékletben meghatározott feladatokra, valamint a 11. sz. kiegé-
szítő melléklet szerinti 4.000 eFt-ot közvilágítás bővítésre és 3.000 
eFt-ot önerős közműépítés támogatására. 
g.) Pénzügyi, gazdasági bizottságra 15.000 eFt-os vis maior keret-
re (5. sz. melléklet). 
h.) Mezőgazdasági bizottságra 3.000 eFt-ot a 4. sz. melléklet 
631211 szakfeladatából külterületi földutak fenntartására. 
i.) Polgármesterre 5.500 eFt-ot az 5. sz. mellékletben meghatáro-
zott feladatokra, illetve 5.000  eFt általános tartalékot. 
j.) Intézményi eszközbeszerzésre az 5. sz. mellékletben meghatá-
rozott 10.000 eFt felhasználásáról az Oktatási bizottság javaslata 
alapján a képviselő-testület dönt. 
 

13. § 
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Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján ál-
lamháztartáson kívülre adott támogatás folyósítása és elszámolta-
tása csak a támogatott szervezettel kötött megállapodás alapján 
történhet. A támogatási szerződés megkötéséért, az elszámoltatá-
sáért az illetékes szakirodák, míg a pénzügyi folyósításáért a 
pénzügyi, gazdasági iroda felelős. 
 
 

14. § 
 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a polgármesteri hivatalban a 
jegyző utasításának megfelelően a számviteli törvény alapján be-
hajthatatlannak minősített követelések leírásra kerüljenek. A 
tárgyévet követő zárszámadáskor a hivatal köteles számot adni az 
ilyen címen leírt összegekről. 
 

15. § 
 
A költségvetésben elfogadott kiadások a teljesített bevételek ará-
nyában fizethetők. Amennyiben a bevételi előírások teljesítésére 
nem látszik lehetőség úgy a Képviselő-testületet haladéktalanul tá-
jékoztatni kell a szükséges intézkedések megtétele céljából. 
 

16. § 
 
A polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és 
támogatásokról szóló 13/2001. (XI.01.) Ör. számú rendelet 5. § (3) 
és (4) bekezdései helyére az alábbi bekezdések lépnek, s egyúttal 
a jelenlegi (3), (4), (5) bekezdések számozása (5), (6), (7) bekez-
désre módosul: 
 
/1/ A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény 44/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján 10 %-
os mértékű illetménykiegészítést állapít meg a polgármesteri hiva-
tal köztisztviselői részére. 
 
/2/ A képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény 67. §-ában kapott felhatalmazás alapján 10 %-os 
mértékű illetménykiegészítést állapít meg a polgármesteri hivatal 
ügykezelői részére. 
 

17. § 
 

Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a lu-
xusadóról szóló 3/2006.(I.19.) Ör. számú rendelet. 

 
Záró rendelkezések 

 
18. § 
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E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2009. január 1-től a 2009. évi költségvetés végrehajtásáig kell al-
kalmazni.  
A következő évek költségvetései e rendelet mellékleteinek megfe-
lelő formátumban készülnek a hatályos jogszabályok alapján. 

 
(Előterjesztés az állattartás feltételeit szabályozó 18/2003. (X. 16.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 4/2009.(II.26.) számú rendelete a helyi 

környezet és természet védelméről szóló  18/2003.(X.16.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

1. § 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi 
környezet és természet védelméről szóló 18/2003.(X.16.) számú 
rendeletének (továbbiakban: R.) 30 és 31. §-ait hatályon kívül he-
lyezi, helyébe az alábbi szabályozás lép:  
 

30. § 
 

(1) Állatot tartani – kedvtelésből tartott állat kivételével – csak a 
jogszabályoknak megfelelő állattartásra alkalmas épületben lehet.  
(2) A méhtartás során be kell tartani a 15/1969.(XI.6.) MÉM 
rendelet vonatkozó előírásait.  
 

31. § 
 

(1) A gyógy- és üdülőhelynek minősülő területen ingatlanon-
ként és állatfajonként egy darab kedvtelésből tartott állat kivételé-
vel minden állat tartása tilos, kivéve az alábbi területeket, ahol leg-
feljebb 30 db felnőtt nyúl, galamb és baromfi tartható: 
a.) Luther – Bethlen – Kenézy – Erzsébet – Puskin – Rákóczi – 
Hőgyes – Luther utcák által körbezárt terület, 
b.) Hóvirág – Lehár – Szedres – Hőforrás – Gázláng – Szegfű 
– Búzavirág – Rezeda utcák által körbezárt terület. 
 
(2) Nagyobbnak minősülő állat nem, kishaszonállatból pedig 
legfeljebb 30 db felnőtt nyúl, galamb és baromfi tartható a Hőgyes 
– Kossuth – Ádám – Hőforrás – Attila – Árpád – Hőgyes utcák által 
körbezárt területen. 
 
(3) Nagyobbnak minősülő állat nem, kishaszonállatból pedig 
legfeljebb 30 db felnőtt nyúl, galamb és baromfi, valamint saját 
szükségletre szeptember 1-május 31. között legfeljebb 3 db ser-
tés, kecske, juh tartható a Böszörményi – Malom sor – Harsányi – 
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Cseke – Táncics – Móricz Zsigmond – Ady Endre – Kenézy – Bö-
szörményi utcák által körbezárt területeken. 
 
(4) A területek a határoló utcák tengelyében húzódnak, kivéve 
a Malom sort, ahol a korlátozás az utca mindkét oldalára vonatko-
zik. 
 
(5) Közintézmények elhelyezésére szolgáló ingatlan területén, 
valamint ezek szomszédos ingatlanain is csak a (2) bekezdés sze-
rinti állatok tarthatók. 
 
(6) Külterületen az állattartás csak a jelen 5/c. számú mellékle-
tében meghatározottak szerint folytatható. „ 
 

2. § 
 

A R. 50. § további (5) és (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
(5) Jelen rendelet gyógy- és üdülőhely területére a közterület-
használat, hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) 
számú önkormányzati rendeletben megállapított meghatározást 
kell alkalmazni.  
 
(6) Jelen  rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 
„R” 5/a és 5/b. melléklete. 
 

4. §  
 

Jelen rendelet 2009. március 1. napjával lép hatályba. 
 

    (Előterjesztés az Állami Számvevőszék szilárd hulladékgazdálko-
dási ellenőrzéséről) 
 

  25/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Állami Számvevőszék szilárd hulladékgazdálkodási közszolgálta-
tási feladatok 2004.-2008. évek közötti ellátásáról készített szám-
vevői jelentését tudomásul veszi, azzal, hogy elrendeli a megálla-
pított kisebb hiányosságok megszüntetését. 
 
Határidő:  2009. április 30. 
Felelős:    jegyző  

 
 
(Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi 
szabályairól szóló rendelet alkotására) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 5/2009. (II. 26.) számú rendelete 
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a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályai-
ról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX.törvény 
44/A. § (2) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a köz-
igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) rendelkezéseire 
is, az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, 
amelyek városképi, kereskedelmi, közlekedésbiztonsági, idegen-
forgalmi, közegészségügyi, környezetvédelmi szempontok, vala-
mint a helyi adottságok figyelembevételével meghatározza mind-
azon követelményeket, melyek a közterület eredeti funkciójától el-
térő használatára, hasznosítására vonatkoznak.  
 

2. § 
 

1.) A rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló város közigazgatási 
területén 
 
a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott 
belterületi földrészletre, építményre (pl.: út, járda, tér, közpark), va-
lamint a belterületi földrészletek, építmények közhasználatra (pl. 
épületárkád, úszótelek, fel nem kerített előkert, stb.), illetve gyalo-
gos forgalom számára átadott magánterületekre, földrészletekre.  
 
b.) mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervekre, szervezetekre, gazda-
sági társaságokra, akik (amelyek) a közterületet igénybe veszik, 
használják, illetve hasznosítják.  
 
2.) Nem terjed ki a rendelet hatálya: 
 
a.) az országos szintű jogszabállyal szabályozott közút-
területekre, 
 
 b.) önkormányzati rendelettel külön szabályozott területekre. 
 

II. fejezet 
 

A közterület használata és a közterület-használati engedély 
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3. § 
 

(1) A közterületeket, azok építményeit, berendezéseit és fel-
szereléseit rendeltetésüknek megfelelően – állaguk sérelme nél-
kül, az általános magatartási szabályok betartásával – mindenki 
ingyenesen használhatja.  
 
(2) A rendeltetéstől eltérő célra használni közterületet (további-
akban: közterület-használat) hatósági szerződés (engedély), vagy 
az önkormányzati vagyonhasznosításban felruházott gazdálkodó 
szervezetekkel polgárjogi szerződés alapján lehet az e rendelet-
ben meghatározott díjak, illetve a polgárjogi szerződésben foglalt 
ellenérték/szolgáltatás megfizetése mellett. 

 
  4. § 

 
(1) Hajdúszoboszló város önkormányzatának képviselő-
testülete a közterület használathoz     
      szükséges hatósági szerződéssel kapcsolatos tevékenységé-
nek gyakorlását a  
     polgármesterre ruházza át. 
 
(2) Önkormányzati közterület használathoz tulajdonosi hozzá-
járulás szükséges: 
a.) szobor, emlékmű, szökőkút, díszkút, vízmedence, alapza-
tos zászlórúd,  
b.) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, köztéri 
postai levélszekrény elhelyezéséhez, 
c.) a köztisztasággal, hulladékgyűjtéssel, csúszásmentesítés-
sel kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, 
d.) közterületbe benyúló épületrész – erkély, loggia vagy egyéb 
zárt épületrész –építéséhez (kivéve eresz), 
e.) egyéb köztéri tárgyak (pad, fix vagy rögzített figyelmeztető 
és tájékoztató táblák) felállításához,  
f.) egyéb rendezvény -  kivéve az önkormányzati rendezvény - 
szervezéséhez  
 
(3) A tulajdonosi hozzájárulást a (2) bekezdés a.) és b.)  pontok 
esetében a képviselő-testület, a c.),  d.) e.) és f.) pontok esetében 
a városfejlesztési, műszaki bizottság adja ki. A városi rendezvé-
nyek esetében a  Programkoordinációs Bizottság által összeállított 
éves rendezvény naptárat a Kulturális és Sport Bizottság hagyja 
jóvá. Az f.) pont esetében a rendezvény jellegétől függően az érin-
tett bizottságok (Kulturális és Sport, vagy az Idegenforgalmi) 
egyetértése szükséges a hozzájárulás kiadásához.  
 

5. § 
 

(1) A közterület hatósági szerződéssel(engedéllyel) vehető 
igénybe az   
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      alábbi célokra:  
a.) üzlethomlokzaton elhelyezett, közterületbe 10 cm-nél mé-
lyebben benyúló védőtetőre, kirakatszekrényre, cégtáblára, cím-
táblára, reklámberendezésre, védőtetőre, ernyőre, fényreklámra, 
üzletkörrel kapcsolatos hirdetményekre és hirdető berendezések 
elhelyezésére, 
b.) önkormányzati tulajdonú földterületre ideiglenesen vagy meg-
határozott időre nem 
önkormányzati tulajdonú felépítmény üzemeltetéséhez szükséges 
területre, 
közterület igénybevételével rendezett, a település egészét érintő 
rendezvények, 
vásárok, kiállítások, országos rendezvénysorozathoz kapcsolódó 
tevékenységek, 
iparművészeti vásár, sport- és kulturális rendezvények, mutatvá-
nyos és egyéb 
rendszeres és alkalmi /szezonális/ rendezvények és alkalmi ideig-
lenes árusítás 
esetén (pl. Mindenszentek, karácsonyi, szilveszteri árusítás, fe-
nyőfa-árusítás, stb.), 
c.) építési állvány, építőanyag és építési törmelék ideiglenes elhe-
lyezésére, közterület    
     felbontásával és építésével kapcsolatos munkákhoz, 
d.) 72 órát meghaladó közműzavar elhárításához szükséges terü-
letfoglaláshoz, 
e.) film és televízió felvételek készítéséhez, közterületen történő 
hangos hirdetéshez, 
„szendvicsember” tevékenységéhez, 
f.) sátrak /cirkuszi, lakodalmas, kiállítási, vásári stb./ közterületen 
történő 
elhelyezéséhez 
             g.) az 1 m2 vagy annál kisebb felületű  megállító - mobil - 
tábla  az ingatlan vagy           
annak egysége (üzlet, iroda stb) előtti közterületen, a telekhatártól 
számított 80 cm-es sávon belül, annak nyitvatartási ideje alatt úgy 
helyezhető el, hogy  a gyalogos forgalmat ne akadályozza. (Egy 
ingatlan, vagy annak egységének tulajdonosa (használója) közte-
rületen maximum 1 db. megállító táblát helyezhet el.)  
h.)  kerékpármegőrzők és kerékpártartók kihelyezésére, 
i.) jogszabály által nem tiltott termékek árusításához,  
j.) utcai zenéléshez, énekléshez és táncos produkció – nem ren-
dezvény keretében  
     megrendezésre kerülő -  bemutatásához. 
k.) non-profit szervezetek, vagy non-profit jellegű rendezvények 
molinó kihelyezéséhez 
 
(2) Építési munkákkal kapcsolatos terület-foglaláshoz, állvány, 
építőanyag, törmelék,    
ezek tárolására szolgáló konténer 24 órát meghaladó elhelyezé-
séhez, továbbá közterület felbontásával és építésével kapcsolatos 
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munkák végzéséhez július 1 – augusztus 31. közötti időszakban a 
gyógyhely, illetve üdülőhely területén csak kivételesen  indokolt 
esetben adható közterület-használati engedély. Nem adható en-
gedély május 1 és augusztus 31-e közötti időszakban a Sport utca 
– Fürdő utca – Gábor Áron utca – Szent Erzsébet utca – Böször-
ményi út – Pávai Vajna utcák által határolt tömbben.  

 
6. § 

 
 
A közterület engedély nélkül is használható az alábbi esetekben: 
a.) utólagos bejelentési kötelezettség terhe mellett közterüle-
ten, illetve az alatt vagy felett elhelyezett közművek, kábelek meg-
hibásodása esetén végzett haladéktalan hibaelhárításhoz szüksé-
ges terület 72 órát meg nem haladó, indokolt mértékű igénybevé-
teléhez 
b.) az önkormányzat által kihelyezett utcabútorok, berendezési 
tárgyak, figyelemfelkeltő, tájékoztató és hirdetőtáblák, közvilágítási 
és tartóoszlopok, úttartozékok, a közúti közlekedés irányítását, 
szabályozását szolgáló berendezések elhelyezéséhez,  
c.) a rendőrség, tűzoltóság és a fegyveres erők (honvédség, 
vám- és pénzügyőrség, stb.) jogszabályokban meghatározott mó-
don lefolytatott eljárásához, 
d.) elemi csapással, rendkívüli hóakadály elleni védekezéssel, 
belvízzel, illetve mentéssel összefüggő tevékenységhez,  
e.) a szokásos életvitelhez kapcsolódó anyagoknak, tárgyak-
nak, eszközöknek (pl. tüzelő, bútor, építőanyag, stb.) a rendelte-
tésszerű közterület-használatot lényegesen nem akadályozó, kár-
okozással nem járó, 24 órát meg nem haladó időtartamú tárolásá-
hoz. 
 

 
7. § 

 
Közterület használati szerződés csak azzal köthető, aki rendelke-
zik:  
 
a.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jo-
gosító okirattal,  
b.) közút, járda területét érintő közterület használat esetén – ha 
nem a közút felbontásával jár - a kezelő hozzájáruló nyilatkozatá-
val,  
c.) vendéglátó-ipari előkert létesítése esetén a közterülten el-
helyezendő szerkezeteknek a helyszínrajzával, és/vagy műszaki 
leírásával, fényképfelvételével   
d.) termék árusítása esetén a Hajdúszoboszlói Városgazdálko-
dási Zrt-vel kötött szilárd hulladékszállítási szerződéssel, vagy en-
gedélyével a tevékenység jellegétől függően zsákos hulladékgyűj-
tő használatára.  
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8. § 
 

A közterület használó köteles az igénybe vett területet és környe-
zetét folyamatosan tisztán tartani.  
 

9. § 
 
Közterület-használat engedélyezése más szerv által, illetékes 

szakhatóság, bizottságok hozzájárulása 
 
 

(1) A mutatványos, cirkuszi és vidámpark jellegű tevékenységre, 
mely tevékenység csak a      
Böszörményi út melletti sportrepülőtéren folytatható - az ott folyó 
fő tevékenység veszélyeztetése nélkül – bérleti szerződéssel biz-
tosítható területhasználat. A terület-használatot a repülőtér min-
denkori üzemeltetője az önkormányzattal kötött vagyonhasznosí-
tási szerződésben foglaltak betartásával engedélyezheti. 
 
 (2) A vagyonhasznosítási szerződés keretében a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt.   
      engedélyezheti mint vagyonkezelő az általa üzemeltetett terü-
leteken az ünnepekhez     
      köthető alkalmi árusítást (pl. fenyőfa, Family Frost, tej és ke-
nyér,fagylalt árusítás stb.).    
 
(3) Ugyancsak a Városgazdálkodási Zrt. engedélyezheti az út-
vonal engedélyhez kötött  
konflis, bringo-hintó, elektromos lassú jármű, nosztalgia vonat, 
Family Frost,  tej-, kenyér, fagylalt, dinnye, kukorica, virág árusítás 
céljára szolgáló járművek működtetését, valamint játszó, szóra-
koztató tevékenységhez szükséges közterület igénybevételét.             
 
 (3) A szerződés nem pótolja vagy helyettesíti a jogszabályban 
előírt egyéb hatósági vagy    
 szakhatósági engedélyek beszerzését, mely minden esetben a 
kérelmező feladata és     azok meglétét a használatot engedélye-
ző vagy megbízottja jogosult ellenőrizni.  
 

10. § 
 

A közterület használatának külön szabályai 
 
 
(1) Közterület nem vehető igénybe magánterületről közterületre 
folytatott árusítás    
            vásárlóinak, közönségének kiszolgálására. 
 
      (2) Közterületen szeszesital fogyasztása – kivéve szilveszter-
kor és a közterületen  
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            megtartott vásárok, városi rendezvények alkalmával, illetve 
közterületen engedéllyel   
            üzemelő vendéglátó teraszokon –tilos.  
 
       (3) Tilos a dohányzás az alábbi közterületeken: 
             - játszótereken, 
             - köztemetőben lévő ravatalozó épület, 
             - oktatási, köznevelési feladatok ellátására rendelt épüle-
tek, 
             - egészségügyi feladatok ellátására rendelt épületek, 
             - szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellá-
tásra rendelt épületek, 
             - egyházi épületek 
              előtt és ezek 10 méteres körzetében.   
 
 (4) Nem engedélyezhető a közterület-használat az alábbi célokra: 
a.) szeszesital árusításához, kivéve a vendéglátó-ipari előkertet, 
valamint  
     közterületen megtartott vásárok, rendezvények, fesztiválok al-
kalmával egyedi  
     csomagolású tájjellegű,  nem helyben fogyasztható alkoholos 
italok értékesítése  
     esetén, 
b.) a közlekedés biztonságát zavaró (utak, útkereszteződések, 
csomópontok  
     beláthatóságát – kilátási háromszöget – akadályozó, közúti jel-
zőtáblákat takaró)  
     berendezésekre.,  
c.) 3500 kg legnagyobb megengedett össztömeget meghaladó 
gépjármű (autóbusz,    
tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassújármű, járműszerel-
vény, nehéz          
      pótkocsi, lakókocsi, munkagép, üzemképtelen (működő saját 
erőforrással  
      és/vagy érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkező) gép-
járművek  
      tárolására, sátorgarázs elhelyezésére, veszélyes hulladék tá-
rolására, 
d.) zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység – kivéve 
tűzijáték – 
     erotikus termékek bemutatására és értékesítésére, 
e.) molinó kihelyezése közutak felett.  
 
     (5) Közterületen szálláshelyet hirdetni és felkínálni kizárólag 
önkormányzati hatósági    
           szerződés alapján elhelyezett hirdetőtáblák útján lehet. 
 
(6)Közterületi parkolók rendeltetésszerű és rendeltetéstől eltérő 
hasznosítása a   
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    Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság    
    feladatkörébe tartozik, mely az önkormányzattal kötött vagyon-
hasznosítási   
    szerződésben foglaltak alapján történik. 
 
(7)A mobil, mozgatható árusító helyeket lehetőség szerint naponta 
– az árusítás     
     befejezése után – a közterületről el kell távolítani.  

 
III. fejezet 

 
A közterület-használat igénybevétele pályázati eljárással 

 
11. § 

 
Közterület-hasznosítási jogosultság pályázat útján, nyilvános árve-
résen történő licitálással nyerhető el a 4/1997.(I.22.) 
Korm.rendelet 2.§(2) bekezdés c.) pontjában felsorolt bármely 
árucikk közterületen történő árusításához, vagy művészeti jellegű 
tevékenység végzéséhez, illetve az ehhez szükséges eszközök 
elhelyezéséhez. A pályázat útján nem hasznosított helyek egyéb 
módon történő igénybevételéről a Városfejlesztési, Műszaki Bi-
zottság jogosult dönteni.  
 

12. §  
 

A nyilvános pályázatra bocsátandó területek jegyzékét a 1. számú 
melléklet tartalmazza. A nyilvános pályázaton elnyerhető árusító 
helyek számát és területi elhelyezkedését a Városfejlesztési, Mű-
szaki bizottság hagyja jóvá minden év március 31-ig. Év közben a 
kijelölt árusítóhelyek számának növelésére nincs lehetőség, kivé-
ve ha új árusításra alkalmas területek kerülnek kialakításra.  
 

13. § 
 

(1) A pályázatot évenként április 30-ig, vagy a közterület/ek 
megüresedésétől számított 15 napon belül kell meghirdetni a 
helyben szokásos módon úgy, hogy legalább 8 munkanap álljon a 
pályázók rendelkezésére. 
 
(2) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:  
a.) a meghirdetett közterület címét, helyét, területnagyságát, 
b.) az elnyerhető jogosultság időtartamát, 
c.) a pályázat beadásának időpontját, módját, feltételeit, 
d.) a minimálisan elvárt (induló licit) díj mértékét, 
e.) az elbírálás szempontjait.  
 
(3) A hasznosítási jogosultság az induló licitdíjhoz képest leg-
magasabb összegű díjat felajánlót illeti meg, amelyet szerződés-
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kötés előtt visszalépése esetén a feltételeknek ugyancsak megfe-
lelő következő legmagasabb összeggel ajánlatot tevő kaphat meg. 
Ilyen pályázó hiányában a területre új pályázatot lehet kiírni.  
 
(4) A pályázat eredményét a polgármesteri hivatal hirdetőtáblá-
ján 8 napra ki kell függeszteni, amelynek a szerződés megkötésé-
re halasztó hatálya nincs. 
 
(5) A pályáztatás lebonyolítása a Polgármesteri Hivatal Város-
fejlesztési, Kommunális Iroda feladata. A pályázat nyertesével a 
közterület-használati hatósági szerződést a polgármester köti 
meg. 

 
 

IV. fejezet 
 

14. § 
 

Közterület használat igénybevétele kérelemre 
 

(1) Közterület használat igénybevételét – a III. fejezet kivételé-
vel – annak kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kíván-
ja. A kérelmet a szakhatósági engedélyekkel együtt a közterület 
igénybe vétele előtt legalább 30 nappal kell benyújtani 
 
(2) Ha a közterület igénybevétele építési munka végzésével 
kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék elhelyezése céljából 
szükséges az engedélyt a kivitelezést megrendelő ingatlan tulaj-
donosának a kivitelező vállalkozó megjelölésével, vagy a kivitele-
zőnek kell kérnie. A közterület igénybevételének befejezése után 
az eredeti állapot helyreállításáért a kérelmező és a kivitelező 
egyetemlegesen felelős.  
 
 (3)Közterület-használati engedély iránti kérelmet formanyomtat-
ványon is be lehet    
      nyújtani mindazon esetekben, amelyekben     
      azonnal döntés hozható (pl. tüzelőanyag tárolása, konténer el-
helyezése, stb).  A     
      formanyomtatvány átvehető a polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatánál, vagy   
      letölthető a www.hajduszoboszlo.hu  weboldalról.   
 
 (4)Mentesül,az engedély iránti kérelem benyújtása, és közterületi 
használati díj fizetése  
      alól az önkormányzat azon közüzemi, közszolgáltató cége, aki 
bizottsági,  
      képviselőtestületi döntés alapján hibaelhárítási, üzemeltetési, 
karbantartási, felújítási  
      és nem építési engedély köteles építési munkát végez a közte-
rületen.  

http://www.hajduszoboszlo.hu/
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 (5) A szerződés iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a.) a kérelmező nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, 
adóazonosító számát, adószámát, 
b.) a közterület igénybevételének célját és időtartamát,a mező-
gazdasági kistermelők és őstermelők esetében az őstermelő iga-
zolvány másolatát, vállalkozó esetén a vállalkozási engedély, vagy 
cégbírósági végzés másolatát (a folytatni kívánt tevékenység gya-
korlására jogosító okirat másolatát), 
c.) a közterület nagyságát, helyének és használat módjának, 
(árusítás esetén a napi árusítás időtartamának pontos meghatáro-
zását), 
d.) a folytatni kívánt tevékenységhez szükséges hatósági en-
gedélyek másolatát, 
e.) út, járda, térburkolat, zöldterület esetén a terület helyreállí-
tására vonatkozó nyilatkozatát, 
f.) amennyiben a közterület igénybevétele a közúti járműfor-
galmat befolyásolja szaktervező által készített forgalomtechnikai 
tervet két példányban, 
g.) rendezvény, vásár esetén a terület takarítására vonatkozó 
megrendelést vagy nyilatkozatot,  
h.) azon berendezési tárgyak felállítása és üzemeltetése ese-
tén, melyeknek időszakos felülvizsgálata szükséges, az utolsó ér-
vényes felülvizsgálati szakvéleményt. 
 

15. § 
 

A hatósági szerződés tartalma 
 

(1) A hatósági szerződésnek tartalmaznia kell:  
a.) az engedélyes nevét, lakóhelyének, székhelyének címét, 
adóazonosító számát, adószámát, 
b.) a közterület igénybevételének célját és időtartamát, vagy 
azt, hogy a szerződéses jogviszony milyen feltételek bekövetkez-
téig tart, 
c.) a közterület-igénybevétel helyének , módjának, mértékének 
és feltételeinek pontos meghatározását, 
d.) a szerződéses jogviszony megszűnése esetére az eredeti 
állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, 
e.) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj 
mértékét és fizetésének módját, a díjfizetés elmulasztásának, a 
szerződéstől eltérő közterület-használat esetén annak jogkövet-
kezményeit,  
f.) az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatosan a 
szerződésben ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- 
és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet, 
g.) minden olyan előírást (kötelezettséget, jogosultságot), amit 
engedélyező a közterület igénybe vételének engedélyezése során 
fontosnak tart. 
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(2) Az engedély megadásáról a kérelmezővel írásban hatósági 
szerződést kell kötni. A szerződést a polgármester, valamint az 
engedélyes, vagy az általa meghatalmazott  személy írja alá.  
 
(3) A közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálása 
során figyelembe kell venni a helyi építésügyi szabályokat, a vá-
rosrendezési tervet, városképi követelményeket, műemlékvédelmi, 
helyi értékvédelmi köztisztasági előírásokat, továbbá az érintett 
önkormányzati bizottságok, szakhatóságok véleményezésében 
foglalt egyéb előírásokat, követelményeket.  
 
(4) A közterület-használat iránti kérelem elutasítása esetén a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény értelmében alakszerű határozatot kell hoz-
ni és kérelmezőt a jogorvoslati lehetőségekről ki kell oktatni. 
 
(5) A közterület-használati engedélyt szerződést meg kell küldeni: 
a.) a kérelmezőnek, 
b.) a közterület hasznosítási díj beszedésével megbízott szer-
vezeti egységnek, 
c.) a közterület-felügyeletnek, 
d.) Városfejlesztési, Kommunális Irodának, 
e.) közterület felbontással járó igénybevétele esetén a Hajdú-
szoboszlói Városgazdálkodási Zrt. részére.  
 
(6) A közterület-használati engedély eredeti példányát, vagy an-
nak hiteles másolatát a   
     tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen tartani és 
az ellenőrzésre jogosult    
     személy felhívására felmutatni. Díjfizetési kötelezettséget előíró 
engedély esetén az  
     engedély a díj befizetését igazoló szelvénnyel együtt érvényes. 
Ugyancsak köteles az   
     engedélyes a  hulladékszállítási szerződést, vagy a megvásá-
rolt hulladékgyűjtő zsák   
     számláját magánál tartani és ellenőrzés esetén azt bemutatni.  
 

V. fejezet 
 

A közterület-használati engedély érvényének megszűnése, 
szüneteltetése 

 
16. § 

 
(1) A közterület-használati engedély érvénye megszűnik: 
a.) a meghatározott idő lejártával, illetőleg a meghatározott fel-
tétel bekövetkeztével, 
b.) a közterület-használatát és rendjét érintő jogszabályok 
megváltozása miatti visszavonással, 
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c.) az engedélyben vagy a közterület-használatra, illetve az 
ezzel kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak megsértése miatti rendkívüli visszavonással, 
d.) városképi, városrendezési vagy közérdekből történő rend-
kívüli visszavonással,  
e.) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvé-
nyének megszűnésével, vagy a jogosult a tevékenység folytatásá-
ra való jogosultságának elvesztésével,  
f.) a jogosult halálával vagy jogi személy esetén annak jogutód 
nélküli megszűnésével,  
g.) ha a jogosult a közterület-használattal felhagy. 
 
(2) A közterület-használati engedély érvénye megszüntethető: 
a.) a jogosult általi felmondással, 
b.) az engedélyező általi felmondással közérdekből, 
c.) ha a jogosult a közterületet nem a meghatározott célra, 
vagy módon használja, 
d.) a jogosult a díjfizetési kötelezettségének felszólításra sem 
tesz eleget, 
e.) jogosultságát másnak átengedi, 
f.) jogosultságához megtévesztéssel jutott hozzá. 
 
(3) A közterület használat bármely módon történő megszűnése 
esetén a jogosult, vagy jogutója az eredeti állapot saját költségén 
történő helyreállítására köteles. 
 

VI. fejezet 
 

17. § 
 

A közterület-használati díj 
 

(1) A közterület-használatért a jogosult köteles díjat fizetni. 
 
(2) A közterület-használati díj mértékét e rendelet 2. számú 
melléklete határozza meg, mely fix díj, kivéve pályázat esetén, 
amikor a mellékletben szereplő díj a minimálisan elvárt induló licit-
díj mértéke. 
 
(3) A díjszámításnál minden megkezdett négyzetmétert egész-
ként kell figyelembe venni és minden megkezdett időegységet 
egész időegységnek kell tekinteni. Az időegységet órában és nap-
ban kell érteni.  
(4) A közterület-használati díj beszedéséről és kezeléséről a 
polgármesteri hivatal Pénzügyi, Gazdasági Iroda, a Városgazdál-
kodási Zrt. valamint az AERO-Club gondoskodik a vagyonhaszno-
sítási szerződésben foglaltak szerint. 
 
(5) A közterület-használatra jogosult köteles a közterület hasz-
nálati díjat megfizetni: 
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a.) éves jogosultság esetén két részletben, a tárgyév március 
15. és szeptember 15. napjáig, évközben kezdés esetén csak a 
befizetés után kezdheti meg a közterület igénybevételét,  
b.) havi használat esetén a tárgyhó 5. napjáig, hóközi kezdés 
esetén legkésőbb a közterület-használat megkezdéséig,  
c.) heti és napi használat esetén az igénybevétel megkezdésé-
ig.  
 
(6) Hátralék esetén a jogosult a mindenkori jegybanki alapka-
mat kétszeres mértékével  
     együtt köteles megfizetni a díjat.   
 

18. §  
 

Mentes a díjfizetési kötelezettség alól: 
a.) fegyveres testületnek, rendészeti szervnek, tűzoltóságnak, 
mentőknek, 
b.) feladatkörükben jótékonysági közhasznú tevékenységet 
végzőknek,  
c.) kommunális, közüzemi és közszolgáltató szervezeteknek, 
önkormányzati cégeknek a feladataik ellátása  során  a közterüle-
ten végzett tevékenységükért,szolgáltatásaikért ezt kiszolgáló lé-
tesítményeikért, 
d.) köztéri műalkotások, zsűrizett dísztárgyak elhelyezéséért, 
e.) közvetlen élet-, vagy balesetveszély elhárításakor, 
f.) hulladékhasznosítási célból elhelyezett gyűjtőeszközökért,  
köztisztasági,forgalomszervezési,forgalomelterelési eszközök ki-
helyezésével és a 15.§. (4) bek.-ben leírt, illetve. a 10. §-ban  rög-
zített hasznosítási feladatok ellátása során igénybe vett közterületi 
részek használatáért 
g.) műemléki, vagy helyi védettség alatti épület-felújításokkal 
kapcsolatosan, 
h.) ingyenesen látogatható kulturális, művelődési és sport, va-
lamint idegenforgalmi jellegű rendezvényekért, 
i.) választási kampány idején az induló szervezetek, szemé-
lyek választási hirdetményei szabályszerű elhelyezéséért, gyűlései 
megtartásáért, 
j.) ingyenesen látogatható, nem rendezvény keretében szer-
vezett utcai zenélésért, éneklésért, vagy táncos produkciókért, 
amennyiben üzletszerű termékértékesítés (pld. kazetta, CD, stb. ) 
nem történik. 
 
 

VII. fejezet 
 

19. § 
 

A jogellenes közterület-használat következményei 
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(1) Aki az engedélyhez kötött közterületet engedély nélkül, 
vagy a hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt meghaladó mér-
tékben  használ, köteles a közterület-felügyelő felszólítására, 
eredménytelenség esetén kötelezésére a használatot megszün-
tetni és a közterületet az eredeti állapotában saját költségén hely-
reállítani.  
 
(2)A közterület  hatósági szerződés(engedély) nélküli használata 
szabálysértésnek  
     minősül, az elkövető   30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal, vagy 
20.000.-Ft-ig terjedő   
     helyszíni bírsággal  sújható, ha magasabb rendű jogszabály 
másképp nem rendelkezik.  
     Az engedélytől   
     eltérő közterület használat a hatósági szerződés megszegésé-
nek minősül, ezért a  
     szerződést szegővel szemben a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás  
     szabályaiban foglaltak (77. § (2)bek..) szerint is el kell járni. 
 
(3) Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal, 
vagy 20.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, aki közterü-
leten a rendelet tilalma ellenére szeszesitalt fogyaszt.  
 
(4) Szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal, 
vagy 20.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújtható, aki a do-
hányzás tilalmára vonatkozó szabályokat megszegi.   
 
(5) Azt, aki a közterületet engedélyhez kötött esetben engedély 
nélkül használ a  
      szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően az egyébként 
fizetendő közterület-    
      használati díj megfizetésére is kötelezni kell.  
     
(6 )Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő 
módon használó az   
      engedélyezés feltételeinek megfelel – kérelmére – a hatóság a 
közterület használatot    
      engedélyezheti. Ezzel azonban nem mentesül a (2) és (3) be-
kezdés   
      jogkövetkezmények alól. 
 
(7) A rendeletben foglalt szabályok betartását a közterület-
felügyelet ellenőrzi és szabhat ki helyszíni bírságot, illetve tehet 
feljelentést. 
 
(8) Tulajdonosi jogkörbe tartozó (4. § (2) bek.) közterület engedély 
nélküli használata esetén a használóval szemben a Polgári Tör-
vénykönyv szabályai szerint kell eljárni.  
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VIII. fejezet 
 

20. § 
 

Értelmező és záró rendelkezések 
 
/1/ Közterület: az Étv. 2.§. 12./pontja szerinti "közhasználatra 
szolgáló minden olyan állami, vagy önkormányzati tulajdonban álló 
földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használ-
hat és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatla-
noknak a közhasználat céljára átadott területrészére – az erről 
szóló külön szerződésben foglaltak keretei között – a közterületre 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendelteté-
se különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és 
emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok, stb.) a közmű-
vek elhelyezése." 
      
/2/ Szabadtéri reklámhordozó: a gazdasági reklámtevékenység-
ről szóló 1997. évi LVIII. törvény 2. § r./pontja szerint: "reklám 
közzététele céljából   építményen kívül elhelyezett eszköz, kivéve 
az árusítás helyén elhelyezett áru elérhetőségét jelző eszközöket." 
 
/3/ Cégtábla, címtábla: a tevékenység helyén, vagy közvetlen 
környezetében elhelyezett, a cég nevét és tevékenységét feltünte-
tő tábla. A tevékenység helyétől ettől távolabb elhelyezett tábla 
szabadtéri reklámhordozónak minősül. 
 
/4/ Alkalmi árusítás: 30 napot meg nem haladó időszakban, ide-
iglenes árusítóhelyen, alkalomszerűen idényjellegű cikkek árusítá-
sa. 
 
/5/ Mozgó árusítóhely: mobil jellegű, talajhoz nem rögzített, he-
lyét változtató árusítóhely (gurulókocsi, tricikli, stb.) 
 
/6/ Nyílt szerkezetű pult, illetve állvány: térelemekkel nem hatá-
rolt, talajhoz nem rögzített, kereskedelmi célokat szolgáló, ideigle-
nes szerkezet. 
 
/7/ Fülke, pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajon álló, 
illetve ahhoz rögzített huzamosabb emberi tartózkodásra alkal-
mas, 10 m2-t meg nem haladó alapterületű építmény. 
 
/8/ Építmény, épület, műtárgy: az építési jogszabályokban meg-
határozott építményfajták 
 
/9/ Helyi közút: az út és műtárgyai valamint tartozékai a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 47. § h./ j./ és k./ pontja 
szerint. 
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/10/ Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyv 685 § (b) pont-
ja, 
 
/11/ Díjövezet, díjszabási táblázat, induló licitdíj: a melléklet 
szerint meghatározott 
 
/12/ Reklám közzétevője: aki a reklám közzétételére alkalmas 
eszközökkel rendelkezik és ezek segítségével a reklámot 
megismerhetővé  teszi. 
 
/13/ Járművek tárolása: 
- közterületen elhelyezett, 3,5 tonna összsúlyt meghaladó 
járművek esetében: a folyamatos le- és felrakodáshoz, továbbá az 
ezzel kapcsolatos adminisztrációhoz feltétlen szükséges időt 
meghaladó idő, amennyiben a jármű vezetője nem tartózkodik a 
helyszínen; 
- közterületen elhelyezett mezőgazdasági gépek esetében: a 
rendeltetésszerű használaton túli idő; 
-  közterületen elhelyezett üzemképtelen járművek esetében: 
24 órát meghaladó idő. 
 
 
/14/ Gyógy- és üdülőövezet: Böszörményi u.- Liget utca – 
Bánomkerti út -    
       Tessedik Sámuel u.- Debreceni útfél – Hóvirág u.- Szedres u. 
-  Hőforrás u. –  
       Attila u. – Árpád u. – Hőgyes u. – Rákóczi u. – Puskin u. – Er-
zsébet u. –  
       Kenézy u. – Csaba u. – Huba u. – Malom sor - Böszörményi 
utcák által körbezárt városterület, beleértve a határoló utcák jelzett 
szakaszait.   
 

21. § 
 
/1/ A hatósági szerződésekre a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 
76-77. §-ait kell alkalmazni. 
 
/2/ E rendelet 2009. március 1. napján lép hatályba, rendelkezése-
it  a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a közte-
rület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 
8/1999.(V.01.) számú önkormányzati rendelet. 
 
/3/ Aki e rendelet hatálybalépésének időpontjában már megszer-
zett jogosultsággal rendelkezik és jogosultságát továbbra is fenn 
kívánja tartani 90 napon belül – pályázati eljárás esetén a követ-
kező pályázatkor – ezt kezdeményeznie kell. Ezen időszakban a 
korábbi feltételek szerinti jogosultságát tovább gyakorolhatja. 
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/4/ E rendelet rendelkezései nem érintik 
 a./ a vásári és piaci helyhasználat engedélyezésére és az 
ezzel kapcsolatos díj fizetésére, valamint 
  
 b./ a gépjármű őrzőhelyek (parkolók) területén levő gépjár-
művek után fennálló díjfizetési kötelezettségre vonatkozó külön 
rendelkezések hatályát. 

 
              
(Javaslat TÁMOP-foglalkoztatási pályázat benyújtására) 
 
  26/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a 
kistérségi többcélú társulás tanácsának felkérése alapján – pályá-
zatot kíván benyújtani gesztorként a TÁMOP 1.4.4-08/1 konstruk-
ciószámú, „helyi és határon átnyúló foglalkoztatási megállapodá-
sok” című kiírásra. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2005. márciusi, tartaléklistára került „He-
lyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása a hajdúszobosz-
lói kistérségben” című, ROP-2005-3.2.1. kiírásra benyújtott projekt 
aktualizálásával készítse el a pályázatot. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős:   jegyző 

 
 
(Előterjesztés távhőszolgáltatással kapcsolatos lakossági bejelen-
tésről) 

 
27/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kovács Tiborné (Hajdúszoboszló, Bányász u. 36. 1/6. sz.) – 1100 
lakás lakóinak megbízásából többszáz aláírással ellátott – távhő-
szolgáltatás díjemelését újratárgyalni kért levele alapján az alábbi 
határozatot hozza:  
 

- a Közüzemi Kft. 2009. áprilisában testület elé terjesztendő beszá-
molójában kifejezetten a díjkérdésről is adjon helyzetképet, a díj 
ügyét addig is folyamatosan kísérje figyelemmel;  

- a cégnél az árképzést bárki megvizsgálhatja, ideértve a fogyasz-
tók által erre felkérendő szakértőt is, akinek egyeztetett méltányos 
díját az önkormányzat fizeti;  

- a cég fizetési haladékot, részletfizetési kedvezményt is biztosít, a 
rászorultak az önkormányzati szociális támogatási rendszer szol-
gáltatásait is igénybe vehetik.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2009. április 30.  
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Felelős: Közüzemi Kft. igazgatója  
        
(Előterjesztés önkormányzati ingatlanok 2009. évi értékesítésére) 
 
  28/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2009. évben árverésen történő értékesítésre jelöli ki az alábbi in-
gatlanokat: 

 

Sor-
szá
m 

Az ingatlan címe Megnevezés Hrsz. Terület 
(m2) 

Bruttó eladási ár 
(Ft) 

1. Hajdúszoboszló,  
Hőgyes u. 35. 

Beépítetlen te-
rület 

5592 1201 30.000.000,- 

2. Hajdúszoboszló,  
Hőforrás u. 3. 

Beépítetlen te-
rület 

5396 1164 47.100.000,- 

3. Hajdúszoboszló,  
Sóvágó zug 18. 

Beépítetlen te-
rület 

7230/2 655 6.800.000,- 

4. Galyatető, 
Madách I. u. 15. 

Beépítetlen te-
rület 

1130 719 2.600.000,- 

             Összesen:                                                                                     86.500.000,- 

 
 

2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az alábbi ingatlanokat szociális alapon történő építési telekként ér-
tékesíti. A vevő személyéről pályázat alapján az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság dönt. Az önkormányzat az ingatlanokat négy 
éves beépítési kötelezettséggel, valamint ennek biztosítására 
ezen időszakra visszavásárlási joggal értékesíti. 

 

Sor-
szá
m 

Az ingatlan címe Megnevezés Hrsz. Terület 
(m2) 

Bruttó eladási ár 
(Ft) 

1. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 31. 

Beépítetlen te-
rület 

7642/113 616 1.150.000 

2. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 35. 

Beépítetlen te-
rület 

7642/115 660 1.250.000 

3. Hajdúszoboszló,  
Rácz F. u.  

Beépítetlen te-
rület 

7642/130 504 1.000.000 

4. Hajdúszoboszló,  
Rácz F. u.  

Beépítetlen te-
rület 

7642/131 504 1.000.000 

5. Hajdúszoboszló,  
Rácz F. u.  

Beépítetlen te-
rület 

7642/132 504 1.000.000 

6. Hajdúszoboszló,  
Rácz F. u.  

Beépítetlen te-
rület 

7642/133 504 1.000.000 

7. Hajdúszoboszló,  
Rácz F. u.  

Beépítetlen te-
rület 

7642/134 504 1.000.000 

          Összesen:                                                                                    7.400.000,- 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a Polgármesteri Hivatalt az árverések és pályázati eljárá-
sok lebonyolítására, az adásvételi szerződések előkészítésére, 
ugyanakkor felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerző-
dések aláírására. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a városi bölcsőde telekalakítására) 
 
  29/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzá-
járulását adja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata kizáróla-
gos tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 6191 és 6192 hrsz-ú ingat-
lanok Helyi Építési Szabályzat előírása szerinti telek kialakításá-
hoz. 
 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés használati jog létesítésére) 
 
  30/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt 
Felelősségű Társaság javára a hajdúszoboszlói 2134/4 hrsz-ú in-
gatlan 145 m2 nagyságú, valamint a hajdúszoboszlói 3927/169 
hrsz-ú ingatlan 64 m2 nagyságú területére a földhivatali ingatlan-
nyilvántartásban használati jog kerüljön feltüntetésre. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős: jegyző 

 
  
(Előterjesztés közvilágítási hálózat önkormányzati tulajdonba véte-
lére (SPAR szupermarket) ) 
 
  31/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Keleti utca – Hőforrás utca – Rákó-
czi utca által határolt területen létesülő bevásárlóközpont villa-
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moshálózatának kiváltása során az újonnan megépített 3 db lám-
patest térítésmentesen történő önkormányzati tulajdonba vételé-
hez.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés közvilágítási hálózat önkormányzati tulajdonba véte-
lére (TESCO-ALDI)  ) 
 
  32/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Kabai útfél két oldalán létesülő be-
vásárlóközpont közúti csomópontjának közvilágítási hálózata      ( 
44 db oszlop, 52 db lámpatest, ~ 1950 m kábel, 7,4 kW össztelje-
sítménnyel ) térítésmentesen történő önkormányzati tulajdonba 
vételéhez, azzal a feltétellel, hogy az üzemeltetés és karbantartás 
költségeit a bevásárló központok tulajdonosai, vagy üzemeltetői 
megtérítik az önkormányzat részére. Az üzemeltetés költségei át-
vállalásának részletes feltételeit (pénzeszköz átadás módját, idő-
beni hatályát) a tulajdonjog átruházási szerződésben rögzíteni 
szükséges. 
 
A közvilágítási hálózat üzemeltetésére és karbantartására vonat-
kozóan az önkormányzat 3 oldalú szerződés megkötését írja elő a 
jelenlegi üzemeltető Mezei-Vill. Kft. bevonásával.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés Antenna Hungaria Zrt. kérelméről) 
 
  33/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a 2003. július 01-én, az Antenna Hungária Zrt-vel kötött 
bérleti szerződés 2013. december 31. napig, hasonló feltételekkel 
történő meghosszabításához. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2009. március 30. 
Felelős: jegyző 
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(Előterjesztés ingatlanrész értékesítésére, HÉSZ módosítására) 
 
  34/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló, Pávai Vajna F. utca 
végén található 2667/58 hrsz-ú ingatlanból a kerítéssel bekerített 
cca. 8 méter széles ingatlanrész értékesítéséhez a 2667/57 hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosai részére bruttó 16.750,-Ft/m2 eladási egy-
ségáron. Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg fizeti meg az önkormányzat részére. 
A képviselő-testület az értékesítendő ingatlanrészt forgalomké-
pessé nyilvánítja. 
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a jogerős telekalakítási en-
gedély megszerzéséig, illetve az adásvételi szerződés megkötésé-
ig vevők az ingatlanrészt karbantartásért cserébe térítésmentesen 
használják. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Hajdúszoboszló, Pávai Vajna F. utca végén ta-
lálható 2667/58 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolása a következő 
Helyi Építési Szabályzat módosításakor változtatásra kerüljön oly 
módon, hogy a Böszörményi út melletti területe marad Köu/P épí-
tési övezet, a visszamaradó cca. 50 méter széles területe pedig – 
hasonlóan a mellette lévő telkek besorolásához – átminősítésre 
kerül Üü/1.3 építési övezetté. 
A képviselő-testület felkéri a Városi Főépítészt, hogy a HÉSZ mó-
dosításához a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen. 
 
Határidő: 2009. július 30. 
Felelős: jegyző 

 
 
(Előterjesztés a Fesztivál tér bérleti szerződésének elfogadására) 
 
  35/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Toro-D’oro Kft.-vel a Fesztivál térre kötendő bérleti szerződést az 
előterjesztő által elfogadott változtatásokkal jóváhagyja.  
 
Határidő:  2009. március 13. 
Felelős:   jegyző 

 
(Előterjesztés a Közoktatási Esélyegyenlőségi Program aktualizá-
lására) 
 
  36/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben megfogalmazottak szerint aktualizálja a város 
Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját.  
A képviselő-testület a továbbiakban a Közoktatási Esélyegyenlő-
ségi Program évenkénti aktualizálásával az Oktatási Bizottságot 
bízza meg. 
 
Határidő: 2009. február 26., illetve értelemszerű 
Felelős:    jegyző 

 
 
(Előterjesztés közmeghallatáson elmondottakra adott válaszok el-
fogadására) 
 
  37/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2008. december 18-i közmeghallgatáson elhangzottakra adott 
jegyzői, illetve rendőrkapitányi választ elfogadja. 
 
Határidő:  -  
Felelős:  -  

 
 
(Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntések-
ről) 
 
  38/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló tájé-
koztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
(Előterjesztés a dűlő utak elnevezéséről) 
 
  39/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város külterületén köznyelven Torgyánkert-ként ismert területét 
„Újkert”-nek  nevezi el.  
 
A kertségekben található dűlőutakat az alábbiak szerint nevezi el:  
 
A Vénszőlőskert dűlőinek elnevezése: 
 

hrsz elnevezés 
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10 087/1és 10087/2 hrsz Fácán dűlő 
 10 006 hrsz Fürj dűlő 
 9927 hrsz Veréb dűlő 
 0527/44 hrsz Csipkés dűlő 
 10 234/4 hrsz Vénszőlőskert dűlő 
 10 170/2 hrsz Fazekas Mihály dűlő 
 

 

Az Újkert dűlőinek elnevezése: 

 

hrsz elnevezés 

0520 hrsz Vízház dűlő 

0521/16 hrsz Tarló dűlő 

0521/58 hrsz Dézsa dűlő 
 00521/74 hrsz Teknő dűlő 

0521/122 hrsz Eke dűlő 
 0521/136 hrsz Borona dűlő 
 0521/185 hrsz Gereblye dűlő 

0521/198 hrsz Villa dűlő 

0521/252 hrsz Góré dűlő 
 0521/267 hrsz Csűr dűlő 
 0521/324 hrsz Gyeplő dűlő 
 0521/339 hrsz Kantár dűlő 
 0521/396 hrsz Jászol dűlő 

0521/475 hrsz Szekér dűlő 

0521/554 hrsz           Karám dűlő 
 0522 hrsz Nyereg dűlő 

garádja 
 

 

A Csepüskert dűlőinek elnevezése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a dűlőutak elnevezésének az in-
gatlan-nyilvántartásban történő bejegyzéséről.   
 
Határidő: 2009. április 30. 
Felelős:   jegyző 

hrsz elnevezés 

9318 és 9320 
hrsz 

Nyugati dűlő 
 9201/2 hrsz Kuvasz dűlő 
 9319 hrsz Nádudvari dűlő 
 9443 hrsz Csepüs dűlő 
 9635/1 és 9635/2 

hrsz 
Kösipart dűlő 

 9570 hrsz Nadrágos dűlő 
 9612 hrsz Nádas dűlő 
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(Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről) 
 
  40/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  

 
Határidő: -  
Felelős: - 

 
 
(Előterjesztés Nemzeti Vágtán indulás feltételeinek biztosításáról) 

 
41/2009. (II. 26.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
várost és Csontos Evelint versenyzőként benevezi a 2009. évi 
Nemzeti Vágta rendezvényre. A nevezési díjhoz szükséges, tava-
lyi maradványon túli fedezet biztosításával megbízza idegenfor-
galmi bizottságát.  
 
Határidő: 2009. március 15. és folyamatos  
Felelős:   jegyző  

 
 

 

 

K.m.f. 
 
 

 
Dr. Sóvágó  László sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
     polgármester                       jegyző 

 
 

A kivonat hiteléül:  
  
 
Hajdúszoboszló, 2009. március 12.  
  
 
 Molnár Viktória leíró 

 

 


