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K I V O N A T 
 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. augusztus 1-jén 
tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 
(Előterjesztés a parkolási díjak és annak rendszere 
megváltoztatására) 
 
  188/2008. (VIII. 1.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Jókai soron és Deák Ferenc utcán a fizető parkolási rendszert 
megszünteti, a parkolást ingyenessé teszi.  
 
Határidő: 2008. augusztus 2.  
Felelős:   VgZrt vezérigazgatója  

 
(Egyéni képviselői indítvány a mozi üzemeltetésével kapcsolatosan) 
 
 189/2008. (VIII. 01.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jelenlegi bérlő bérleti szerződését azonnali hatállyal felbontja és a 
MOVIT Kft-t pályázaton kívül az üzemeltetéssel megbízza.  
Az üzemeltetés szakmai ellenőrzéséért, a szerződés 
rendelkezéseinek betartásáért a Kovács Máté Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár vezetője felelős.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   jegyző  

 
(Előterjesztés a Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-
Szervezési Társulás társulási megállapodásának módosítására) 
 
 190/2008. (VIII. 01.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-Szervezési Társulás 
társulási megállapodás és alapító okirat-tervezetét az 
előterjesztésben kiadottak szerint elfogadja.  
 
Határidő: augusztus 1., illetve értelemszerűen  

 Felelős:   jegyző 



 
(Előterjesztés állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati 
tulajdonba vételére) 
 
  191/2008. (VIII. 1.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hatályon kívül helyezi a 47/2007.(III.22.) és 48/2007.(III.22.) 
számú képviselő-testületi határozatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
192/2008. (VIII. 1.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a 2007. évi CVI. törvény alapján a hajdúszoboszlói 
3264 hrsz-ú ingatlannak a Helyi építési szabályzat által 
közterületként kiszabályozott ingatlanrésztől északra, a 
Böszörményi út felé eső tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi az MNV Zrt-
nél. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Sóvágó László 
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 
ingatlanrész tulajdonjogának önkormányzat részére történő 
megszerzése érdekében. 

3. Az ingatlant az önkormányzat sport célkitűzések önkormányzati 
feladat ellátása (Ötv. 8.§ (1) bekezdés) érdekében kívánja 
tulajdonba venni, és szabadidő és sportlétesítmény kialakítás 
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 kinyilatkozza, hogy a kérelemnek helyt adó 
döntés esetén vállalja a tulajdonba adás érdekében jelen 
eljárásban felmerült költségek megtérítését. 

6. Az önkormányzat kinyilatkozza, hogy jelen vagyonigénylés 
összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, 
illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési 
önkormányzatok egyéb fejlesztési programjával. 
 
Határidő: folyamatos, 2008. december 31. 
Felelős: polgármester 
 
193/2008. (VIII. 1.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határoz, hogy a 2007. évi CVI. törvény alapján a hajdúszoboszlói 
3266/1 hrsz-ú ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadának ingyenes 



önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi az MNV Zrt-
nél. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Sóvágó László 
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 
ingatlan tulajdonjogának önkormányzat részére történő 
megszerzése érdekében. 

3. Az ingatlant az önkormányzat sport célkitűzések önkormányzati 
feladat ellátása (Ötv. 8.§ (1) bekezdés) érdekében kívánja 
tulajdonba venni, és szabadidő és sportlétesítmény kialakítás 
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 kinyilatkozza, hogy a kérelemnek helyt adó 
döntés esetén vállalja a tulajdonba adás érdekében jelen 
eljárásban felmerült költségek megtérítését. 

6. Az önkormányzat kinyilatkozza, hogy jelen vagyonigénylés 
összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, 
illetve területfejlesztési programokkal, valamint a települési 
önkormányzatok egyéb fejlesztési programjával. 
 
Határidő: folyamatos, 2008. december 31. 
Felelős:   polgármester 

 
 

K.m.f. 
 

 
Dr. Papp Jenő sk.                              Dr. Vincze Ferenc sk.  
  alpolgármester              jegyző 
 

 
A kivonat hiteléül:  
  
Hajdúszoboszló, 2008. augusztus 14.  
 
 
 
 Molnár Viktória leíró 

 

 


