
 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2008. július 3-án 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.   
 

 Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Kocsis Róbert, 
Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Nagy 
Bálint, Harsányi István, Örvendi László, Erdei Gyula, 
Szandai Kázmér, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Kanizsay 
Béla, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő képviselők, Dr. 
Vincze Ferenc jegyző, Farkasné dr. Ungvári Ilona 
aljegyző, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, 
szociális irodavezető-helyettes, Szilágyiné Pál 
Gyöngyi irodavezető-főmérnök, Bárdos Ilona 
irodavezető-helyettes, Varga Imre oktatási, 
művelődési, sport iroda-vezető, Gubányi István 
technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető és 
érdeklődő állampolgárok.  

 
 Majoros Petronella képviselő asszony 15.00 órakor, Tarcsi András 
képviselő úr 15.40 órakor, Örvendi László képviselő úr 16.00 órakor 
érkezett.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. A meghívóban szereplő napirendek mellett 
javasolt szavazni az alábbi előterjesztésekről: Tájékoztató az Aqua-
Palace Fedett Élményfürdő kivitelezési szerződésének megkötéséről; 
Tájékoztató mozipályázatról; Képviselői indítvány hivatali 
szervezetfejlesztési pályázat benyújtására; Képviselői indítvány a 
közhasznú munkavégzés biztosítására; Képviselői indítvány a 
hajdúszoboszlói 2497/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan.  
 
A képviselő-testület az Aqua-Palace Fedett Élményfürdő kivitelezési 
szerződésének megkötéséről szóló tájékoztató napirendre kerülésével 
14 igen (Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül egyetértett; a mozipályázatról szóló tájékoztató napirendre 
vételét 9 igen ((Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Marosi György Csongor), 1 nem (Erdei Gyula) szavazat és 3 
tartózkodás (Máté Lajos, Dr. Sóvágó László, Dede Ernő) mellett nem 
támogatta; hivatali szervezetfejlesztési pályázat benyújtásával 
kapcsolatos képviselői indítvány napirendre vételét 11 igen (Kocsis 
Róbert, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György 
Csongor, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, 
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Radácsi Gusztáv, Erdei Gyula) szavazat és 3 tartózkodás (Máté Lajos, 
Dr. Sóvágó László, Dede Ernő) mellett támogatta; közhasznú 
munkavégzés biztosításáról szóló képviselői indítvány napirendre 
vételét 9 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay 
Béla, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Dede Ernő), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 4 tartózkodás (Máté 
Lajos, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) 
mellett támogatta; a hajdúszoboszlói 2497/2 hrsz-ú ingatlannal 
kapcsolatos képviselői indítvány napirendre vételét 8 igen (Kocsis 
Róbert, Harsányi István, Szandai Kázmér, Radácsi Gusztáv, Váradi 
Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő), 1 nem (Vágó 
Zsolt) szavazat és 4 tartózkodás (Máté Lajos, Dede Ernő, Marosi 
György Csongor, Dr. Sóvágó László) mellett támogatta; 14 igen 
szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett az 
alábbi napirendeket fogadta el:  
 

Napirend:  
 
1.) a.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati      
   Tűzoltóság átszervezésére 
 
      b.) Előterjesztés az Önkéntes Tűzoltóság magasból mentő    
   gépjármű beszerzéséhez pályázat benyújtására 
 
     Előadó: tűzoltó-parancsnokok  
 
2.) Beszámoló a 2007. évi menetrendszerinti helyi személyszállítás            
     közszolgáltatási tevékenységről 
     Előadó: irodavezető-főmérnök 
                  Hajdú Volán Zrt. képviselői 
 
3.) Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának    
     módosításáról 
     Előadó: oktatási, művelődési, sportiroda vezetője 
 
4.) Előterjesztés a volt 3. számú Általános Iskola épületének további       
     hasznosítására 
     Előadó: oktatási, művelődési, sportiroda vezetője 
                   
5.) Előterjesztés a Bihari, Sárréti, Hajdúszoboszlói Szakképzés-  
     szervezési Társulás munkaszervezete működési feltételeinek   
     biztosítására 
     Előadó: oktatási, művelődési, sportiroda vezetője 
 
6.) Előterjesztés Gyermekek Érdekképviseleti Fórumának működési   
     szabályai elfogadására 
     Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 
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7.) Előterjesztés a településrendezési tervekkel kapcsolatos  
     egyeztetésekről 
     Előadó: városi főépítész 
 
 8.)  Előterjesztés Hajdúszoboszló város parkolási rendjéről 
       Előadó: VGZrt. vezérigazgatója 
   
  9.) Előterjesztés a Mátyás király sétány forgalmi rendjével   
       kapcsolatosan 
       Előadó: polgármester 
 
10.) Előterjesztés testvérvárosi kapcsolatok létesítésére 
       Előadó: idegenforgalmi referens 
 
11.) Részjelentés a hivatal felülvizsgálatáról és javaslat az ügyrend   
       módosítására 
       Előadó: jegyző 
 
12.) Előterjesztés vagyoni ügyekben:   
       a.) állami tulajdonú ingatlanok igénylésére , 
       b.) a Körzeti Földhivatal kérelméről, 
       c.) a volt gyepmesteri telep értékesítésére, 
       d.) transzformátor állomás áthelyezéséről, 
       e.) a Mátyás király sétány 4-6.  szám alatti ingatlan villamos   
       energia ellátására, 
       Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
13.) Előterjesztés „Europad” telepítésével kapcsolatban 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
14.) Javaslat közterületi ideiglenes árusítóhely kijelölésére  
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
15.) Tájékoztató szúnyoggyérítésre nyert támogatásról 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
16.) Tájékoztató az Aqua-Palace Fedett Élményfürdő kivitelezési      
        szerződésének megkötéséről 
 Előadó: vezérigazgató   
 
17.) Képviselői indítvány hivatali szervezetfejlesztési pályázat  
       benyújtására 
       Előadó: önkormányzati képviselők  
 
18.) Képviselői indítvány a közhasznú munkavégzés biztosítására 
       Előadók: VGZrt. FEB elnöke és tagjai (önkormányzati képviselők) 
 
19.) Képviselői indítvány a hajdúszoboszlói 2497/2 hrsz-ú ingatlannal         
       kapcsolatosan 
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       Előadók: VGZrt. FEB elnöke és tagjai (önkormányzati képviselők) 
 
20.) Tájékoztatás két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
        Előadó: polgármester 
 
21.) Válasz képviselői kérdésre és interpellációkra: 
        a.) Kocsis Róbert képviselő úr szobortalapzat helyreállításával  
        kapcsolatos kérdésére,  
        b.) fakivágással, kaszálással és hiányzó hulladékgyűjtővel  
        kapcsolatos interpellációra, 
        c.) interpellációra adott válasz kivizsgálására, 
        d.) Szandai Kázmér képviselő úr interpellációjára 
        Előadó: jegyző, 
                     irodavezető-főmérnök 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
Zárt ülésen: 
 
1.) Előterjesztés ápolási díj ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására 
     Előadó: egészségügyi, szociális iroda vezető-helyettese 
 
2.) Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására 
     Előadó: polgármester 
 

Első napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Tatár Attila tűzoltó altábornagy, 
Nagy Imre ny. tűzoltó alezredes, Végh Sándor tűzoltó parancsnok.  
 

A,  
 
Dr. Tatár Attila: Szakmai szempontok alapján támogatja az 
előterjesztést. Jövő év január 1-től a hajdúszoboszlói hivatásos 
tűzoltóság szervezet-korszerűsítés következtében olyan tűzoltósággá 
alakul át, amely készenléti egységgel rendelkezik. A jelenlegi létszám 
kiegészül, 67 fős státusszal működik majd a tűzoltóság. Már évekkel 
korábban felmerült a tűzoltóság átszervezése Hajdúszoboszlón. A 
megyében a legrosszabb a szakmai ellátottság. Korábban született egy 
olyan döntés, amely a hivatásos tűzoltóság munkaidő-csökkentését 
törvényben rögzítette, 54 óráról heti 48 órára. Minden 
önkormányzatnak, amely tűzoltóságot tart fenn és pályázik bármilyen 
eszközre, be kell fizetnie a szükséges önrészt, az eszközök pedig 
önkormányzati és nem állami tulajdonba kerülnek.   
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Kérdést Váradi Ferenc, Szandai Kázmér tett fel, melyre Dr. Tatár Attila 
és Végh Sándor válaszolt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 15 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó 
László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a 
következő határozatot hozta:  
 
 162/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kezdeményezi a Magyar Köztársaság Önkormányzati 
Miniszterénél 2009. január 01-től a Hajdúszoboszlói Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóság átszervezését, úgy, hogy a jelenleg 
meglévő az 1996. évi XXXI. törvény 31.§. (2) bek. b.) pontja 
szerinti, hagyományosan tűzmegelőzési feladatok ellátására 
létesített 2+1 fős hivatásos önkormányzati tűzoltóság teljes 
feladatkörre, vagyis a 31.§. (2) bek. a.) pontjában meghatározott 
tűzoltási és műszaki mentési tevékenység végzésére is legyen 
alkalmas.  
 
Egyben kezdeményezi, 2008. december 31-el a Hajdúszoboszló 
Önkéntes Tűzoltóság megszüntetését, működési területének 
visszavonását.  
2009. január 01-től pedig az átalakított, készenléti jellegű 
szolgálattal rendelkező hivatásos tűzoltóság részére önálló 
működési terület kijelölését, elsődleges működési körzetként 
Hajdúszoboszló, Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes településeket.  
 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a saját, valamint az Önkéntes 
Tűzoltóság, a Polgári Védelmi Kirendeltség tulajdonában és 
használatában lévő ingatlan, valamint tűzoltó technikai eszközök, 
felszerelések tulajdon-, illetve használati jogát a Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság működési feltételeinek 
biztosítására 2008. december 31-el rendezi.   
 
Az Önkormányzat 2009. január 01-el biztosítja a hivatásos 
állomány elhelyezését, valamint a működéshez szükséges 
technikai feltételeket.  
 
Határidő:  2008. július 03.  
Felelős: jegyző 

 

B,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A határozati javaslatot azzal 
egészítette ki a bizottság, hogy a 10%-os önrész legyen maximalizálva 
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16 millió Ft-ban, ami hitelből lesz finanszírozva. Kerüljön továbbá be a 
határozati javaslatba, hogy a parancsnokság tegyen lépéseket afelé, 
hogy a többi, környékbeli önkormányzat, illetve a városban található, 
magas épületű cégek tulajdonosai is járuljanak hozzá az önrészhez.   
 
A képviselő-testület az előterjesztést 15 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó 
László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a 
következő határozatot hozta:  
 
 163/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Hajdúszoboszlói Önkéntes Tűzoltóság pályázati úton 
történő 1 db 37 m-es magasból mentő gépjármű beszerzését.  
A jármű várható beszerzési költsége 150-160 millió forint közötti, 
melynek 10 %-os önrészét, maximum 15-16 millió forint összeg 
befizetését az önkormányzat vállalja, melynek fedezete hitel.  
A parancsnokság lépéseket tesz afelé, hogy a többi, környékbeli 
önkormányzat, illetve a városban található, magas épületű cégek 
tulajdonosai is járuljanak hozzá az önrészhez. 
 
A jármű beszerzésének várható időpontja 2008. augusztus hónap.  
 
Határidő: gépjármű átvételét megelőző nap 
Felelős:   tűzoltó parancsnok 

 

Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Horváthné Kis Zsuzsa, a Hajdú Volán 
Zrt képviselője.  
 
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. Megállapította a bizottság, 
hogy a járatkihasználtság sajnos elég alacsony. A bevételek és a 
ráfordítások aránya viszont javult.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 14 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 164/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság által 
készített tájékoztatóban foglaltakkal egyetért. 
Megállapítja, hogy a közszolgáltató 2007. évben az önkormányzat 
területén a menetrend szerinti helyi személyszállítást fenntartotta, 
a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően 
végezte. 
 
Határidő: - 
Felelős:   jegyző 

 

Harmadik napirend:  

 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 14 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 165/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva, az Egyesített Óvodai Intézmény 
és a Thököly Imre Általános Iskola alapító okiratait az 
előterjesztésben szereplő módosításokkal jóváhagyja. 
 
Határidő:  2008. július 31. 
Felelős: jegyző 

 

Negyedik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Mivel a pályázatoktól függ a további hasznosítás, így 
egyhangúlag támogatta a bizottság a határozati javaslatot.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A működés költségeire 
előterjesztés készül, ami a szeptemberi ülésre kerül a testület elé.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Varga Imre válaszolt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 15 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. 
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Papp Jenő, Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó 
László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a 
következő határozatot hozta:  
 
 166/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló Rákóczi utca 58 – 64. számon lévő, 5858 számú 
tulajdoni lapon nyilvántartott, 6005 helyrajzi számú ingatlant a 
Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola kezelésébe adja, 
az intézmény alapító okiratában a székhelye bejegyzést „4200 
Hajdúszoboszló, Rákóczi 44 - 64.”-re módosítja. 
A képviselő-testület felkéri a Hőgyes Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola igazgatóját, hogy 2009. 06. 30-ig készítsen 
tájékoztatót az ingatlan működtetéséről. 
 
Határidő: 2008. július 15., illetve értelemszerű 
Felelős:    jegyző 
                 érintett intézmények vezetői 

 

Ötödik napirend:  

 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta azzal a kiegészítéssel, hogy a 
határozati javaslat utolsó sorába a „havi” szó kimaradt, de a javított 
változat kiosztásra került az ülés előtt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 15 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó 
László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a 
következő határozatot hozta:  
 
 167/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló a TÁMOP-2.2.3./07/2-2F a „szak- és 
felnőttképzés struktúrájának átalakítása” konstrukció keretében a 
„TISZK rendszer továbbfejlesztések” témában benyújtott pályázat 
elbírálásáig  a  TISZK munkaszervezete működési költségeihez 
hitel felvételével havi 1 millió Ft összeget biztosít.    
 
Határidő: 2008. július 3., illetve értelemszerű 
Felelős:    jegyző 
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Hatodik napirend:  

 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 14 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) és 1 nem 
(Váradi Ferenc) szavazat mellett elfogadta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 168/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Városi Bölcsődében működő Gyermekek Érdekképviseleti 
Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja, és 
az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és 
Gyámhivatala átfogó ellenőrzéséről szóló jelentést elfogadja. 
 
Határidő: 2008. július 03, illetve folyamatos 
Felelős:   jegyző, intézményvezető 

 

Hetedik napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai Kiss Gábor főépítész.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta, az alábbi kiegészítésekkel: „A 
bizottság egyhangúlag támogatja, hogy a polgármesteri hivatal 
készíttesse el az örökségvédelmi hatástanulmányt. A főépítész minden 
év szeptember 30-ai határidővel dönt a rendezési terv módosításával 
kapcsolatos igényekről. A város régi, védett épületeinek szabályzása 
történjen meg az értékvédelemről szóló helyi rendelet felülvizsgálata 
kapcsán.”   
 
Váradi Ferenc: Ahhoz, hogy érdemi döntést hozzon a testület, több 
információval kellene rendelkezni. Nem látható az előterjesztésből, 
hogy az állami főépítész és a hatóságok milyen kérdésekre írták meg 
észrevételeiket. A határozati javaslatban az szerepel, hogy a határidő 
folyamatos. Meg kell jelölni a pontos dátumot.   
 
Tokai Kiss Gábor: Az előzetes anyag korábban cd-n ki lett küldve a 
képviselő-testületnek. Ez 200 oldal terjedelmű, színes anyag, 
sokszorosítására nincs kapacitása az önkormányzatnak. Az 
örökségvédelmi hatástanulmány hiánya lehet kizáró oka a 
jóváhagyásnak, de ez, amennyiben a testület elfogadja, el lesz 
készítve.  
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A képviselő-testület az előterjesztést 14 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) és 1 nem 
(Váradi Ferenc) szavazat mellett elfogadta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 169/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TRT módosításával kapcsolatos főépítészi előterjesztést, és az 
abban szereplő javaslatokat elfogadja. Felkéri a polgármester urat, 
hogy az Étv. 9.§.(4) alapján hívjon össze egyeztető tárgyalást az 
érdemi észrevételeket tevő szerveknek, és ott tisztázzák a még 
fennálló szakmai problémákat. A területrendezési terveket és a 
HÉSZ-t a tárgyalást követően kell véglegesíteni, és megküldeni 
ismételten az állami főépítésznek.  
A polgármesteri hivatal készíttesse el az örökségvédelmi 
hatástanulmányt.  
A főépítész minden év szeptember 30-ai határidővel dönt a 
rendezési terv módosításával kapcsolatos igényekről.  
A város régi, védett épületeinek szabályzása történjen meg az 
értékvédelemről szóló helyi rendelet felülvizsgálata kapcsán. 
 
Határidő:  szeptember 30.  
Felelős:  polgármester, főépítész 

 

Nyolcadik napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta a következő kiegészítésekkel: a bizottság 
támogatta, hogy a Pávai-Bródy-Major-Damjanich utcák mindkét oldalán 
kerüljön kihelyezésre a „Várakozni tilos - padkán is!” tábla. A bizottság 
támogatta, hogy a közterület-felügyelet segítsen a parkolási rendszer 
biztosításában, ellenőrzésében. A bizottság támogatta, hogy a Bethlen 
utca mindkét oldala fizetős legyen. Nem támogatta a bizottság, hogy a 
repülőtér a továbbiakban fizető parkoló legyen. A bizottság az egész 
városra vonatkozóan az éves parkolás díját 90.000 Ft-ban állapítja 
meg. Egyhangúlag támogatta a bizottság azt a javaslatot, mely szerint a 
Jókai sor és Damjanich utca legyen egyirányú az Attila utca irányába, 
így lehetőség nyílik parkolók kijelölésére az utca bal oldalán. A 
bizottság támogatta, hogy a József Attila utca páros oldalán, a Lovas és 
Szurmai utca között „Megállni tilos – padkán is!” tábla legyen.  
 
Dr. Sóvágó László: Elhangoztak olyan javaslatok, amelyek csak 
bizottsági hatáskörbe tartoznak, a testület nem szavazhat róluk. Az 
utcák egyirányúsítása, a táblák elhelyezése sem a testület hatásköre.   
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta a 
rendelet-tervezetet és egyhangúlag támogatta a következő 
módosításokkal: az 1. sz. mellékletben javítva lett a Feltáró utca Szent 
Erzsébet utcára. A díjtételeknél a következő összegeket fogadta el a 
bizottság: az I. díjövezetben a parkolási díjakat július 4-től augusztus 
31-ig, illetve a következő évben június 1-től augusztus 31-ig a 
táblázatban szereplő összegek duplájára javasolja a bizottság 
megemelni. Legyen elkülönítve a napi bérlet, ami 1500 Ft-ban lett 
meghatározva. A további időszakokra feltüntetett összegeket elfogadta 
a bizottság. A II. díjövezetben is javasolja a bizottság a napi bérlet 
elkülönítését 1500 Ft-os összeggel. Parkolóórával nem ellátott 
parkolókra vonatkozó 800 Ft-os díjat elfogadta a bizottság. Az I. 
díjövezetbe kerüljenek be a Jókai soron kialakítandó parkolók, illetve a 
buszpályaudvarral szemben most is meglévő parkolók. A Halasi Fekete 
Péter tér az Isonzó utca sarkáig a III. díjövezetbe kerüljön be. A 
bizottság támogatta azt a javaslatot, mely szerint az engedély nélküli 
parkolás szabálysértésnek minősüljön.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. A városfejlesztési, műszaki bizottság által javasolt 
módosításokat nem tárgyalta a bizottság. A napi díjakat nem 1500 Ft-
ban, hanem 800 Ft-ban javasolta meghatározni a bizottság.  
 
Marosi György Csongor: Kérdést tett fel, melyre Dr. Sóvágó László 
válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: A parkolásért 8 órától kell fizetni a zöldségpiacon, 
sokan azonban már korábban elmennek vásárolni a piacra, így nem 
megoldás a 8 órától történő fizetés. Nem szerepel a helyi lakosokra 
vonatkozó kedvezmény, illetve a buszok, teherautók parkoltatása sem a 
rendelet-tervezetben. Nem támogatja ilyen formában a tervezetet.  
 
Máté Lajos: Javasolja, hogy fogadja el a testület ezt a rendelet-
tervezetet. Három bizottság már tárgyalta. Úgy kellene elfogadni, 
díjakkal együtt a rendeletet, hogy ebben az idegenforgalmi szezonban 
már alkalmazni lehessen. Nincs elegendő parkoló a városban, nyáron a 
fürdő környékén káosz van emiatt.  
 
Mészáros Sándor: Azért kezdődik 8 órától a parkolás, mert biztosítani 
kell, hogy az árusok, kereskedők a szükséges rakodási munkákat 
elvégezhessék. Az üzletek tulajdonosainak nem kell megvásárolni a 
parkolókat, csak jogot vásárolhatnak.  
 
Kocsis Róbert: Amikor a Plus Áruház megnyitott, váltott meg 
parkolókat a környéken. Nem érti, miért nem oldható meg a parkolás a 
Zöldségpiacon már 6 órától. Az árusok már 6 óra előtt ott vannak és 
pakolnak. A Forrás Áruháznál lévő társasházban lakók többször 
panaszkodnak, hogy elfoglalják a parkolókat az árusok, vásárlók. Ez 
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évek óta fennálló probléma, de a parkolás fizetővé tételével sem fog 
megoldódni.   
 
Szandai Kázmér: Az emelt összegű díjak csak az idegenforgalmi 
főszezonra vonatkoznak. Nem a helybeliek terhelése a cél az emelt 
díjakkal.  
 
Marosi György Csongor: A Bethlen utca, Halasi Fekete Péter tér 
fizetőssé tételével a lakótelepeken fognak autóval parkolni a vásárlók.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Kéri, hogy módosító javaslatként kerüljön be a 
rendeletbe, hogy a közterület-felügyelők fokozottabb jelenléte 
szükséges a nyári időszakban, akár létszámemeléssel is.  
 
Harsányi István: A Bethlen utcán és a Halasi Fekete Péter téren a 
parkolás fizetőssé tételét nem támogatja.  
 
Mészáros Sándor: A Forrás Áruháznál lakók számára ki van jelölve a 
parkoló. A buszpályaudvarnál megnézték, kilenc darab parkoló 
hasznosítható mindössze, ezek fizetőssé tétele parkolóórával oldható 
meg. Az éves díjakat törölni kell a tervezetből.  
 
A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint minősüljön 
szabálysértésnek az engedély nélküli parkolás és kerüljön ki az éves díj 
a rendelet-tervezetből, 13 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, 
Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula), 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) támogatta; azt a 
javaslatot, mely szerint a buszpályaudvar előtti 9 darab parkoló legyen 
fizetős, 11 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Dede Ernő), 1 nem (Kocsis Róbert) 
szavazat és 3 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, 
Marosi György Csongor) mellett támogatta; azt a javaslatot, mely 
szerint a Bethlen utcától a Halasi Fekete Péter téren az Isonzó utcáig 
legyen fizetős a parkolás, 7 igen (Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dede Ernő), 3 nem 
(Kocsis Róbert, Vágó Zsolt, Harsányi István) szavazat és 5 tartózkodás 
(Dr. Rácz Tiborné, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla) mellett nem támogatta; azt a 
javaslatot, mely szerint a Deák Ferenc utcán és a Jókai soron fizetős 
legyen a parkolás, 13 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula) szavazat és 2 tartózkodás (Kocsis Róbert, 
Marosi György Csongor) mellett támogatta; a pénzügyi bizottság 
javaslatát pedig 11 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, 
Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Dede Ernő), 2 nem (Váradi 
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Ferenc, Radácsi Gusztáv) szavazat és 2 tartózkodás (Marosi György 
Csongor, Dr. Sóvágó László) mellett támogatta és a következő 
rendeleteket alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

12/2008. (VII. 03.) Ör. sz. rendelete 
a fizető parkolási rendszerről 

 
Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésben, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 15. § (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján 
Hajdúszoboszló város parkolási rendjéről az alábbi rendeletet 
alkotja. 
 

1. § 
 

Területi hatály 
 
(1) A rendelet hatálya a város közigazgatási területén belül az 
önkormányzati tulajdonú közutakon, továbbá közterületeken, 
illetve közhasználatra átadott területeken fizető parkolóként kijelölt 
várakozóhelyekre és területekre, valamint az 1. § (6) 
bekezdésében leírtakra terjed ki. 
 
(2) Fizető parkolók azok, amelyeket a KRESZ 110. ábra szerinti 
"Várakozóhely" jelzőtáblával, valamint a KRESZ 61/a. és 61/b. 
ábrák szerinti „Korlátozott várakozási övezet” és „Korlátozott 
várakozási övezet vége” és az alattuk elhelyezett, a díjfizetési 
kötelezettségre és annak módjára utaló kiegészítő táblával jelöltek 
meg. 
 
(3) A fizető parkolók felsorolását az 1. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
(4) A fizető parkolók helyének meghatározása, valamint a díjak 
meghatározása a Képviselő-testület hatásköre. 
 
(5) Fizető parkoló csak szilárd burkolatú, mechanikailag stabilizált, 
vagy füves területen jelölhető ki. 
 
(6) Rendezvények alkalmával - a rendezvényhez kapcsolódóan - 
ideiglenes jelleggel létesített újabb parkolóhelyek kijelölésére a 
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság jogosult. 
 

2. § 
 

Tárgyi hatály 
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A rendelet hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, kivéve 
a.) a megkülönböztetett jelzést használó járműveket, 
b.) a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató 
járműveket, 
c.) a segédmotor-kerékpárokat és a kerékpárokat. 
 

3. § 
 

Személyi hatály 
 

A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető 
parkolót igénybe vevő gépjármű üzemben tartójára. Üzemben 
tartó a gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos vagy 
üzemben tartó. 

4. § 
 

A fizető parkolóhelyek igénybevételének szabályai 
 

(1) Jelen rendelet hatálya alá tartozó parkolóhelyeken - 
mentességet nem élvező gépjárművel - a KRESZ és jelen rendelet 
szabályai megtartásával, díjfizetés ellenében szabad várakozni. 
 
(2) A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról 
a várakozó helyre vonatkozó KRESZ tábla alatt lévő kiegészítő 
tábla ad tájékoztatást. 
 
(3) A fizető parkolókat jelölő kiegészítő táblán az alábbi 
információkat kell a külföldiek számára is jól érthető módon 
lehetőség szerint rajzjelekkel is közölni: 
- az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét, 
- a díjfizetési kötelezettség időbeni hatályát, 
- a várakozási díj összegét járműfajtánként, 
- a pótdíj összegét, 
- a nem őrzött parkolóra utalást, 
- az üzemeltető nevét és az ügyfélszolgálat címét. 
 
(4) A szolgáltatás a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki. 
 
(5) Üzemeltetési időn kívül a fizető parkolókban nem kell 
várakozási díjat fizetni. 
 

5. § 
 

A fizető parkolók üzemeltetése 
 

A fizető parkolókat a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, 
Nyugati sor 5.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával 
megkötött szerződésben rögzített szabályok szerint működteti. 
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6. § 
 

Kizárólagos, vagy nem rendeltetésszerű használat 
 
(1) Amennyiben a fizető várakozóhelyet kizárólagosan, vagy nem 
rendeltetésének megfelelően használják (építőanyag tárolás, 
felhasználási terület, stb.) megváltási díjat kell fizetni. 
 
(2) A kizárólagos, vagy nem rendeltetésszerű használat 
megváltási díjáért az adott időszakra érvényes díjak tízszeresét 
kell az üzemeltető részére megfizetni. 
 
(3) Kizárólagos használatnál az engedély egy hétnél rövidebb és 
egy évnél hosszabb időre nem adható, illetve nem 
rendeltetésszerű használat esetén maximum 1 hét időtartamra 
engedélyezhető.  
  
(4) A kizárólagos, illetve nem rendeltetésszerű igénybevétel 
kérelemre biztosítható. Az engedélyben egyértelműen fel kell 
tűntetni az érvényesség helyét, időpontját, kizárólagos használat 
esetén a jármű forgalmi rendszámát, nem rendeltetésszerű 
igénybevétel esetén az engedélyezett igénybevételt.  
  
(5) A fizető várakozóhelyre kiadott engedélyek száma az adott 
parkolóhelyen lévő összes fizető várakozóhely számának 
legfeljebb 20 %-a lehet.  
 
(6) Rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos, illetve a nem 
rendeltetésszerű igénybevételű használat kártérítés nélkül a 
szükséges mértékig korlátozható.  
 

7. § 
 

Üzemeltetési időszak 
 

A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje minden nap 800 – 1800 
óra között. 
 

8. § 
 

Várakozási díjak 
 

(1) A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletjegyek 
(együttesen a továbbiakban: parkolási díjak), valamint a 
jogosulatlan használatért fizetendő pótdíjak mértékét az 
üzemeltető javaslatára Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete állapítja meg. 
 
(2) A parkolási díjak és a pótdíjak mértékét jelen rendelet 2. 
számú melléklete tartalmazza. 
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9. § 

 
A díjfizetés módja 

 
(1) A várakozási díjat előre kell megfizetni a szándékolt várakozási 
időnek megfelelő parkolójegy vagy bérlet megvásárlásával. 
 
(2) Fizető parkolóhelyen a váltható legrövidebb idő 15, illetve 30 
perc. 
 
(3) Utólagos fizetés csak pótdíj ellenében lehetséges. 
 
(4) Alapdíj és pótdíj fizetésének megtagadása vagy a díjfizetés 
ellenőrzésének megakadályozása esetén, üzemeltető az 
érvényben levő polgári jog szabályai szerint járhat el. 
 

10.  § 
 

A díj megfizetésének igazolása 
 

(1) A várakozási díj megfizetését érvényes parkolójeggyel vagy 
bérlettel kell igazolni. 
 
(2) A parkoló-automatával ellátott parkolókban a parkolójegyet a 
jegykiadó automatákból a parkolás helyszínére érkezést követően 
azonnal meg kell vásárolni. 
 
(3) A megváltott jegy a rajta feltüntetett időtartamra, a bérlet pedig, 
a bérleten feltüntetett korlátozásokkal érvényes. 
 
(4) Az érvényes jegyet vagy bérletet, illetve a díjmentességet 
igazoló engedélyt a gépjárműben az első szélvédő mögött kívülről 
jól látható módon kell elhelyezni, hogy érvényességéről az ellenőr 
megbizonyosodhasson. 
 
(5) A mozgáskorlátozott személyek részére kiadott parkolási 
engedélyek jogszerű használatát az üzemeltető parkoló ellenőrei 
jogosultak - szükség esetén - a közterület felügyelő bevonásával 
ellenőrizni. 
 
(6) Utólagos engedélybemutatás esetén a gépjármű vezetőjének a 
2. számú mellékletben meghatározott kezelési költséget meg kell 
fizetni. A rendeletben feltüntetett kezelési költséget köteles fizetni 
az, aki az ellenőrzés idején érvényes, jogszerű használatot igazoló 
bérletét utólag mutatja be. 
  
(7) Magánszemélyek, valamint gazdálkodó szervezetek 7 napos, 
10 napos, havi, negyedéves rendszámhoz kötött parkoló bérletet 
vásárolhatnak. A havi bérlet a váltás időpontjától számított 31 
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napig érvényes. A negyedéves bérlet érvényessége az adott 
negyedévet követő hónap 5-ig tart. 
  
(8) A bérleteket, beleértve a kedvezményes bérleteket is, a 
parkoló rendszer üzemeltetője forgalmi rendszámra szólóan 
sorszámozással ellátva és nyilvántartva állítja ki. 
  
(9) A forgalmi rendszám változása, vagy a parkoló bérlet 
megrongálódása, illetve elvesztése esetén a kezelési költség 
megfizetése mellett a bérlet kicserélhető, illetve új bérlet állítható 
ki. 

 
11. § 

 
Pótdíj 

 
(1) Pótdíjat kell fizetni: 
 
a.) utólagos fizetés esetén (érvényes jegy vagy bérlet hiányában) 
a parkolóhely igénybevételéért. Jegy vagy bérlet hiányában való 
várakozásért, az alapdíjat is meg kell fizetni. 
b.) az előre megváltott várakozási időt követő, további 
várakozásért. 
c.) akkor, ha a várakozásra jogosító jegy, bérlet vagy igazolvány a 
járműben nem volt látható és ellenőrizhető helyen elhelyezve, és 
ha a jogszerű várakozást a parkoló ellenőr által a helyszíni 
ellenőrzésről készített jegyzőkönyv kiállításától számított két 
munkanapon belül (személyesen vagy postai úton) az eredeti 
parkolási engedélyekkel vagy azok másolatával nem igazolják. 
d.) mozgáskorlátozottak részére kijelölt parkolóhelyek 
használatáért, amennyiben azt mozgáskorlátozottak részére 
kiállított okmány nélkül használják, illetve a mozgáskorlátozottakat 
megillető kedvezményt nem a mozgáskorlátozott érdekében 
veszik igénybe. 
 
(2) A szabálytalanul parkoló gépkocsi szélvédőjén az ellenőr 
pótdíjfizetési felszólítást és készpénz-átutalási megbízás 
nyomtatványt hagy. A szabálytalanság tényét a parkoló 
üzemeltetője fényképpel rögzíti. 
 
(3) A fizetési felszólításon a szabálytalanság tényét, helyét, 
időpontját, a gépkocsi rendszámát, valamint a pótdíj 
megfizetésére vonatkozó összes tudnivalót fel kell tüntetni. 
 
(4) A pótdíjat az ügyfélszolgálaton, banki átutalással és postai 
befizetéssel lehet kiegyenlíteni, a parkoló ellenőr azt nem jogosult 
átvenni. 
 
(5) A pótdíj összegét a 2. számú melléklet tartalmazza. 
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(6) Amennyiben a pótdíjat 15 napon belül nem fizetik meg, úgy az 
üzemeltető az érvényben levő polgári jog szabályai szerint eljárást 
kezdeményezhet a központi adatnyilvántartás szerinti 
járműtulajdonossal vagy üzembentartóval szemben a rendelet 2. 
számú mellékletében meghatározott pótdíj megfizetése, valamint 
az ezzel járó járulékos költségek iránt. 
 

12. § 
 

Díjfizetés alóli mentesség 
 
Díjmentesen várakozhatnak: 
 
a.) megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt 
járművek, 
b.) fegyveres erők, -testületek azonosítására alkalmas jelzéssel 
ellátott gépjárművei, 
c.) diplomáciai mentességet élvező személyek hatósági jelzéssel 
ellátott gépjárművei, 
d.) mozgáskorlátozott saját tulajdonú járműve, vagy az őt szállító 
jármű, amennyiben a mozgáskorlátozott érvényes parkolási 
engedélyét a gépjármű első szélvédője alatt jól láthatóan 
elhelyezi, 
e.) Hajdúszoboszló város egészségügyi alapellátásában működő 
háziorvosok, házi gyermekorvosok, ügyeletes orvos – 
azonosításra szolgáló táblával ellátott – gépjárművei, a szolgálati 
kötelezettség teljesítének ideje alatt, 
f.) figyelmeztető jelzést (sárga villogó) berendezést használó 
kommunális gépjárművek, az általuk végzett munkavégzés 
időtartamára, 
g.) üzemeltető jelen rendeletből eredő feladatainak ellátását segítő 
gépjárművei, 
h.) Hajdúszoboszló város Önkormányzatának és intézményeinek 
gépjárművei. 
 

13. § 
 

Záró rendelkezések 
 
Ez a rendelet 2008. július 3. napján lép hatályba. 
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1. számú melléklet 
 

Fizető parkolók 
 

Parkoló-automatákkal felszerelt parkolók: 
 

1.) Gyógyfürdő előtti 
 (Termál bejárat, vakparkoló) 
 

2.) Mátyás király sétány 
 

3.) József Attila utca I. 
 („Fesztivál” tér előtti) 
 

4.) József Attila utca II. 
 (Major u. – Lovas u.  – Böszörményi u. között) 
 

5.) Gambrinusz köz 
 (Árkád – Gambrinusz társasház közötti) 
 

6.) Héliker előtti 
                 (Szilfákalja) 

 
7.) Jókai sor - Deák Ferenc u. 
 
8.) Fürdő u. 

 (buszpályaudvarral szemben)  
 

9.) Zöldségpiaci 
 (Bethlen utca) 
 
Parkoló automatákkal nem ellátott parkolók 
 

10.) Sport utcai 
 (Vegyes piaci) 
 

11.) Gábor Áron utca – Szent Erzsébet utca között füves 
terület 
      (Hotel Platán környezete) 
 

12.) Szent Erzsébet utca 
       (Csúszdapark előtti) 
 
 (burkolat nélküli füves területek) 
       

      13) Bródy Sándor utca 
             (Pávai Vajna utcától – Feltáró utcáig) 

 
      14.) Gábor Áron utca 
              (Pávai Vajna utcától a Hotel Platánig) 
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      15.) Szent Erzsébet utca 
             (Bródy Sándor utca felőli füves terület) 
 
      16.) Damjanich utca 48. – 50. szám 
             (Gábor Áron utca – Damjanich utca közötti füves terület) 
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2. számú melléklet 
 

Díjak mértéke 
 
 
Parkoló órával ellátott parkolóban 
 
 

A.) I. díjövezet 
 
       
 
 15 perc 30 perc 60 perc  napi díj 
           
1.) Gyógyfürdő előtti ---- 200.- Ft 400.- Ft 1500.- Ft 
 
2.) Mátyás király sétány ---- 200.- Ft 400.- Ft 1500.- Ft 
 
3.) József Attila utca I. ---- 200.- Ft 400.- Ft 1500.- Ft 
 
4.) József Attila utca II. ---- 200.- Ft 400.- Ft 1500.- Ft 
 
5.) Gambrinusz köz ---- 200.- Ft 400.-Ft 1500.- Ft 
 
6.) Jókai sor – Deák F.u.  ---- 200.- Ft 400.-Ft 1500.- Ft 
 
7.) Fürdő u. ---- 200.- Ft 400.-Ft 1500.- Ft 

 
B.) II. díjövezet 

 
8.) Héliker előtti 100.-Ft 200.-Ft 400.- Ft 1500.- Ft 
 
 

C.) III. díjövezet 
 
9.) Zöldségpiaci ---- 60.- Ft 120.- Ft ------ 
 
 
Parkoló órával nem ellátott parkolókban 
 
10.) Sport utcai  ---- ---- 120.- Ft ----- 
 
11.) Gábor Á. u. – Szent E. u. ---- ---- ----- 800.- Ft 
 
12.) Szent E. u 
 (Csúszdapark előtti) ---- ---- ----- 800.- Ft 
 
13. - 16. sorszám alatti területek ---- ---- ----- 800.- Ft/nap 
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Parkoló bérletek (a város egész területére) 
 
    7 napos   4.000.- Ft 
  10 napos   5.000.- Ft 
    1 hónapos   12.000.- Ft 
    1 negyedéves   30.000.- Ft 
 
 
Pótdíjak 
 
    3 napon belüli befizetés esetén   3.000.- Ft 
    3 napon túl, de 15 napon belüli befizetés esetén  6.000.- Ft 
 
 
Kezelési költség                   1.000.- Ft/alkalom 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

13/2008.(VI. 12.) számú rendelete  
a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi 

szabályairól szóló 8/1999.(V.01.)  számú rendeletének  
módosításáról 

 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a közterület-használat, 
közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 81999. (V.1.) 
számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 
 
 

1.§. 
 
A  R. 15. § (2) bekezdés a.) pontja az alábbira módosul: 
 
„Aki    
b.)  közterületet jogellenesen rendeltetésétől eltérő célra, illetőleg  
közterületi parkolót díjfizetés nélkül használ”  
                                                             

                                                                      2. § 

Ez a rendelet 2008. július 5. napjával lép hatályba. 
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Kilencedik napirend:  

 
Dr. Sóvágó László: Valamennyi bizottság a 2. számú javaslatot 
támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati javaslatba bekerül, 
hogy a parkolás tilos a sétányon 18.00 és 02.00 óra között.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a polgármester úr által elmondottakat támogatta.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta az elhangzott kiegészítéssel együtt.  
 
Váradi Ferenc: A sétány elejét a gépjármű-forgalom elől le kell zárni, a 
behajtást meg kell akadályozni július-augusztus hónapokra. „Zsákutca”-
táblát, illetve „Várakozni tilos!” táblákat kell a sétány végére kirakni. 
Ezzel megvalósul a sétálóutca-jelleg.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 13 igen (Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 1 
tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
 170/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mátyás király sétány jelenlegi forgalmi rendjét úgy módosítja, hogy 
a sétány lezárását az önkormányzat által megbízott személy 
felügyeli, aki az arra jogosult szállóvendégeket beengedi. 
A felügyelő személy bére a 2008. évi városi költségvetés 
polgármesteri keretéből biztosított. 
 
Július 01. és augusztus 31. között TILOS a parkolás a sétányon 
1800 - 0200 óra közötti időszakban. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
               jegyző 
               VgZrt. vezérigazgató 

 

Tizedik napirend:  

 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
2 nem és 1 tartózkodás mellett nem támogatta a határozati javaslatot, 
hiszen épp a közelmúltban csökkentette a város a testvérvárosi 
kapcsolatai számát. A holland város messze van, költséges lenne a 
kapcsolattartás vele.  
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Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, az idegenforgalmi bizottság véleményével ellentétben 
egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Nem tudott részt venni az idegenforgalmi bizottság 
ülésén, viszont támogatja a testvérvárosi kapcsolat kialakítását. Az 
itteni Református Egyháznak jó kapcsolata van a holland várossal.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla), 3 nem (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Máté 
Lajos) szavazat és 2 tartózkodás (Tarcsi András, Dr. Sóvágó László) 
mellett támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 171/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
testvérvárosi kapcsolatot kíván létesíteni a hollandiai Rijssen-
Holten várossal.  
Felhatalmazza Dr. Sóvágó László polgármestert a kapcsolat 
felvételére.  
 
Határidő: július 30.  
Felelős:   idegenforgalmi referens  

 

Tizenegyedik napirend:  

 
Váradi Ferenc: A legutóbbi ülésen kérte, hogy készüljön egy szervezeti 
ábra a hivatalról. Most készült egy séma, ez azonban nem úgy van, 
ahogy a rendeletben le van írva. A határozati javaslatban az szerepel, 
hogy felülvizsgálatról szól a jelentés, ez azonban megkezdett 
átszervezés. Így kellene javítani a határozatot.   
 
Dr. Vincze Ferenc: Részjelentésről van szó, ez november 30-ra lesz 
befejezve.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 14 igen (Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, Örvendi László), 1 
nem (Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett 
elfogadta és a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta:  
 
 172/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyző polgármesteri hivatal felülvizsgálatáról adott részjelentését 
elfogadja. 
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Határidő: - 
Felelős:   - 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 14/2008. (VII.3.) számú rendelete az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

11/2007. (IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatát meghatározó 11/2007. 
(IV. 19.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§ 
 

A rendelet 6. sz. mellékletében a polgármesteri hivatal 
ügyrendjének II/1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„1.a., Az egységes hivatal a szükséges munkamegosztás 
érdekében az alábbi 5 irodára tagolódik: 
- pénzügyi, gazdasági; 
- városfejlesztési, kommunális; 
- oktatási, művelődési, sport; 
- igazgatási (egészségügyi, szociális feladatokra is) 
- titkárság. 
b., A titkárságot a jegyző, az igazgatási irodát az aljegyző 
vezeti.” 

2.§ 
 

Az ügyrend II/2./d., pontját hatályon kívül helyezi, egyben a 
II/2./e., pontban az igazgatási iroda feladatköre a következőkkel 
egészül ki: 
 
„A szociális és egészségügyi közszolgáltatások szervezésével, 
valamint a szociális önkormányzati és államigazgatási hatósági 
jogkörök gyakorlásával kapcsolatos, továbbá az egészségügyi 
és szociális intézmények segítésével összefüggő feladatok.” 
 

3.§ 
 

Az ügyrend 1. számú táblázatát hatályon kívül helyezi, egyben 
helyébe a mellékelt 1. számú táblázat lép. 
 

4.§ 
 
E rendelet 2008. július 1-én lép hatályba. A rendelet 3.§-ával 
megállapított rendelkezéseket 2008. június 1. napjától kell 
alkalmazni.  
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1. számú táblázat 
 

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök 
a polgármesteri hivatalban 

 
1. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki 

- önállóan vagy testület tagjaként –  
javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult 

 

Munkaterület megjelölése 

(jogszabály szerint) 

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett 
munkakörök 

 
a) közigazgatási hatósági vagy 

szabálysértési ügyben, 

(ötévenként köteles 
vagyonnyilatkozatot tenni) 

 

 
adócsoport vezetője 
adóigazgatási ügyintézők 
adóellenőr 
igazgatási ügyintézők 
idegenforgalmi ügyintéző 
gyámhivatali ügyintézők 
okmányirodai ügyintézők 
közterület-felügyelők 
építéshatósági ügyintézők 

 
b) közbeszerzési eljárás során, 

(évenként köteles 
vagyonnyilatkozatot tenni) 

 

 
jegyző 
pénzügyi, gazdasági irodavezető 
városfejlesztési, kommunális irodavezető 
közbeszerzési felelős 
vagyonnyilvántartó 

 
c) feladatai ellátása során 

költségvetési vagy egyéb 
pénzeszközök felett, továbbá 
az állami vagy önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodás, 
valamint elkülönített állami 
pénzalapok, fejezeti kezelésű 
előirányzatok, önkormányzati 
pénzügyi támogatási 
pénzkeretek tekintetében, 

(kétévenként köteles 
vagyonnyilatkozatot tenni) 

 
aljegyző 
oktatási, kulturális, sportiroda-vezető 
pénzügyi, gazdasági irodavezető-
helyettes  
építéshatóság vezetője 
gyámhivatal vezetője  
egészségügyi, szociális irodavezető-
helyettes 
igazgatási irodavezető-helyettes 
városfejlesztési, kommunális 
irodavezető-helyettes 
személyügyi referens  
idegenforgalmi referens  
belső ellenőrzési vezető 
belső ellenőr  
költségvetési ügyintézők  
vagyongazdálkodási ügyintéző 
informatikai üzemeltetési vezető 
informatikus  
gondnok 
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d) egyedi állami vagy 

önkormányzati támogatásról 
való döntésre irányuló eljárás 
lefolytatása során, 

(kétévenként köteles 
vagyonnyilatkozatot tenni) 

 
civil referens 
testületi ügyintéző (polgármesteri keret 
tekintetében) 
szociális ügyintézők    
 

 
e) állami vagy önkormányzati 

támogatások 
felhasználásának vizsgálata, 
vagy a felhasználással való 
elszámoltatás során, 

(kétévenként köteles 
vagyonnyilatkozatot tenni) 

 

oktatási-kulturális általános ügyintéző  
önkormányzati támogatások 
felhasználásának elszámoltatásával 
megbízott ügyintéző (pályázat-kezelő)  
 
 

 
 

2. Az 1. bekezdésben foglaltaktól függetlenül vagyonnyilatkozat tételére 
kötelezett 

 

 
c) vezetői megbízással 

rendelkező köztisztviselő 

(ötévenként köteles    
vagyonnyilatkozatot tenni) 

 

 
- - - 

 

Tizenkettedik napirend:  

 

A, 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangúlag támogatta azzal a módosítással, hogy a 
határozati javaslat második bekezdésének utolsó szava 
„értékesítéséhez” helyett „megszüntetéséhez” legyen.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. A mezőgazdasági bizottság javaslata elhangzott az 
ülésen, vagyis az előterjesztésben foglalt csere nem értékarányos, az 
értékeknek közelíteni kellene egymáshoz. Azt a javaslatot támogatta a 
bizottság, hogy az 1. számú mellékletben szereplő térképvázlaton a 
Tessedik S. utca melletti háromszög rész kerüljön még be a 
megállapodás szövegébe, hogy ezzel az értékarány javítható legyen.  
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. A bizottság összevetette a bérleti jog értékeit, ami 
jelentős érték-aránytalanságot mutatott. Ezért azt javasolta a bizottság, 
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hogy a Tessedik S. utcai bővítéshez szükséges állami tulajdonú föld 
bérleti jogáról is mondjon le a Kösely Zrt. Így lesz értékarányos a csere. 
A tárgyalást így kéri a bizottság tovább folytatni.  
 
Dr. Sóvágó László: A városfejlesztési bizottság véleményével ért 
egyet, azt támogatja. A Kösely Zrt igazgatója a pénzügyi bizottság 
ülésén elmondta, hogy hangsúlyosabb az aranykorona-értéknél az, 
hogy a város melyik részén található a terület. A cserét az 
önkormányzat kezdeményezte, nem a Kösely Zrt érdeke, hogy 
megtörténjen ez a csere.  
 
Vágó Zsolt: Az aranykorona alapján történő értékelés ma már nem 
helytálló.  
 
Örvendi László: A Kösely Zrt azt a földet kéri, amely közvetlen 
szomszédja annak a jelentős értékű földterületnek, amelyet most is 
művel az ebesi határban. Ez neki semmilyen többletköltséget nem 
jelent. Itt arról kell dönteni, hogy a város megkapja-e azt a területet, 
vagy sem.   
 
Dr. Vincze Ferenc: Az Örvendi képviselő úr által javasoltakat egy 
későbbi egyezség tárgyává gondolta tenni az önkormányzat. Az eredeti 
határozati javaslat megszavazását kéri.  
 
Kocsis Róbert: A mezőgazdasági bizottság javaslatát támogatja. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 13 igen (Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) szavazat és 3 
tartózkodás (Nagy Bálint, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 173/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a hajdúszoboszlói 0556 és 0586/4 hrsz-ú ingatlan 
állami tulajdonból térítésmentesen önkormányzati tulajdonba 
történő igénylése érdekében a Kösely Mezőgazdasági Zrt., 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Bocskai István 
Szakképző Iskola között az alábbi tartalmú egyezség jöjjön létre:  
 
- A Kösely Mezőgazdasági Zrt. hozzájárul a 0556 és 0586/4 hrsz-ú 
ingatlanok ingyenesen önkormányzati tulajdonba adásához, az 
ingatlanok haszonbérleti jogáról térítés nélkül lemond. Hozzájárul 
a haszonbérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez.  
- A Bocskai István Szakképző Iskola az ebesi 0114/A hrsz-ú 
ingatlan 47,4 ha területének használati jogát átadja a Kösely 
Mezőgazdasági Zrt.-nek. 
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- Figyelembe véve, hogy a 0640/3 hrsz-ú ingatlanon a Kösely 
Mezőgazdasági Zrt. fejlesztéseket kíván végrehajtani, ennek 
megvalósítása érdekében az önkormányzat visszavonja az 
ingatlan állami tulajdonból történő igénylését. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

B,  
 
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 a kérelmet.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, 
Majoros Petronella, Tarcsi András, Örvendi László, Váradi Ferenc, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 174/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a hajdúszoboszlói 6099/2 és 6096 hrsz-ú 
ingatlanok telekhatárát érintő térképészeti hiba kiigazításához. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

C, 
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a második javaslatot támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és szintén a második javaslatot támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a második javaslatot egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A mai nap folyamán a Cellplast Kft ügyvezetője 
jelezte telefonon, hogy nem kívánják megvásárolni az ingatlant.  
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A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, 
Majoros Petronella, Tarcsi András, Örvendi László, Váradi Ferenc, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 175/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az önkormányzat tulajdonában álló 0121 hrsz-ú 
ingatlan árverésen történő értékesítéséhez az alábbi feltételek 
mellett: 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a 0121 hrsz-ú ingatlan művelés alól történő 
kivonásához 
- Kikiáltási ár: nettó 69.450.000,-Ft. 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
0121 hrsz-ú ingatlanra Sándor Ferenccel kötött bérleti szerződését 
felmondja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

D,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, 
Majoros Petronella, Tarcsi András, Örvendi László, Váradi Ferenc, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 176/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulást ad az E.ON TITÁSZ ZRT. (4024. 
Debrecen, Kossuth u. 41.sz.) részére ahhoz, hogy a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonát képező 
hajdúszoboszlói 2475/19 hrsz-ú ingatlanon, a Z 8-66/2008 számú 
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változási vázrajz szerint elhelyezze a fürdő villamos-energia 
ellátását szolgáló transzformátorállomást, melyben az E.ON 
TITÁSZ ZRT. tulajdonában lévő közcélú körhálózati kapcsoló 
berendezés található.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulást ad az E.ON TITÁSZ ZRT. (4024. 
Debrecen, Kossuth u. 41. sz.) részére ahhoz, hogy a 
transzformátorház felépítményben található kapcsoló 
berendezésre vonatkozóan - az elkészített geodéziai 
munkarészen ábrázoltak szerint, - a 2475/19 hrsz-ú ingatlan 2 m2 
nagyságú területére használati jog kerüljön az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzésre.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulást ad az E.ON TITÁSZ ZRT. (4024. 
Debrecen, Kossuth u. 41.sz.) részére, a transzformátorház 
felépítményben található kapcsoló berendezésre vonatkozóan - az 
elkészített geodéziai munkarészen ábrázoltak szerint, - a 2475/19 
hrsz-ú ingatlan 2 m2 nagyságú területére (földrészletre) – 
határozatlan ideig tartó – földhasználati jog alapításához, továbbá 
hozzájárulását adja a földhasználati jognak -  a létesítést követően 
elkészített geodéziai munkarészen ábrázoltak szerint, - az 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 
A képviselő-testület a földhasználati jog alapításához, valamint 
annak fennállásáig történő gyakorlásához – beleértve az 
alapításig terjedő ellenértéket is – 50.000,-Ft egyösszegű 
megváltási díj megfizetése mellett járul hozzá.  
A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Sóvágó László 
polgármestert arra, hogy a transzformátorállomás áthelyezésével 
és a földhasználati jog létesítésével kapcsolatos megállapodást – 
az önkormányzat képviseletében -  az E.ON TITÁSZ ZRt.-vel 
megkösse. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

E,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Kiss Imre, a VHT-2000 Tervező és 
Szolgáltató Bt képviselője.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta, de csak úgy tartja 
elfogadhatónak a transzformátorállomás létesítését, ha az ingatlanon 
lévő zöld területen kerül kialakításra. Kerüljön be a határozati javaslatba 
ez a kiegészítés. Furcsának találja, hogy egy elkészült épületnél utólag 
kell dönteni arról, hogyan lehet az energia-ellátást megoldani.   
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és a pénzügyi bizottság kiegészítésével együtt 
támogatta.  
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Dede Ernő: Az épület már majdnem készen van, ez az egyetlen pont 
maradt, ahová el lehet helyezni a transzformátort.  
 
Kiss Imre: A transzformátorállomás nem csak ezt az egy épületet látja 
el villamosenergiával, hanem több ingatlan ellátását biztosítja. Mivel 
közcélú transzformátorállomásról van, közterületen kell, hogy 
megépüljön.  
 
Radácsi Gusztáv: Sokkal több és nagyobb volumenű kérdésben 
engedett már az önkormányzat korábban, engedélyezni kell ezt a 
kérést is.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Kiss Imre válaszolt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Majoros 
Petronella, Tarcsi András, Örvendi László, Váradi Ferenc, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Marosi 
György Csongor, Dr. Sóvágó László) szavazat és 1 tartózkodás (Dede 
Ernő) elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 177/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulást ad az E.ON TITÁSZ Zrt. (4024 
Debrecen, Kossuth u. 41.) részére ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata tulajdonát képező hajdúszoboszlói 3128 
hrsz-ú ingatlanon, mely valóságban a Fürdő utca – Mátyás király 
sétány sarkán lévő közterületet jelenti, - a KT-05001-8. sz. terv 
szerint, a terepszint alá, elhelyezze a Mátyás király sétány 4-6. 
szám alatti ingatlan villamos-energia ellátását szolgáló KTW – 
1000 – F. típusú, 1000 kVA teljesítményű, összesen 10 m2 
alapterületű transzformátorállomás építményét. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy az E.ON TITÁSZ ZRT. a hajdúszoboszlói 
3128. hrsz-ú (Fürdő utca) ingatlanra a Földhivatali ingatlan-
nyilvántartásban vezetékjogot jegyeztessen be. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
transzformátorállomás elhelyezéséhez 400.000,-Ft + ÁFA 
megváltási díj megfizetése mellett járul hozzá.  
A transzformátorállomás telepítésével kapcsolatos minden költség 
az E.ON TITÁSZ Zrt.-t terheli, továbbá az E.ON TITÁSZ Zrt-nek 
gondoskodnia kell a közterület állapotának visszaállításáról.  
A képviselő-testület a transzformátorállomás létesítéséhez annak 
függvényében járul hozzá, hogy a közútkezelői hozzájárulásban 
foglalt feltételeket a beruházó maradéktalanul betartja. 
A transzformátorállomás elhelyezésekor és a közterület 
helyreállításakor az E.ON TITÁSZ Zrt. köteles betartani a Városi 
Főépítész és a Városfejlesztési és Kommunális Iroda előírásait. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
transzformátorállomás létesítéséhez szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és nem támogatta a padok telepítését a városban.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság sem támogatja a padok 
telepítését, mivel nem illik a városképbe. A padokon elhelyezett 
reklámok tartalmát nem tudja az önkormányzat befolyásolni.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és nem támogatta azt.  
 
Dede Ernő: Nem támogatja a padok elhelyezését, a megállapodást 
elolvasva több kifogásolnivalót is talált benne.  
 
Kocsis Róbert: Csak olyan javaslatot támogatna, amely a padokra 
vonatkozó, mostani változatos képet egységesítené a városban. Ez 
azonban nem olyan javaslat, így nem támogatja.  
 
Nagy Bálint: Buszvárókban érdemesebb lenne elhelyezni ezeket a 
padokat.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 nem (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Erdei Gyula, 
Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede 
Ernő) szavazat és 6 tartózkodás (Harsányi Isván, Marosi György 
Csongor, Dr. Sóvágó László, Dr. Rácz Tiborné, Kanizsay Béla, Örvendi 
László) mellett elutasította és a következő határozatot hozta:  
 
 178/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem támogatja az Europad Kft. ajánlatát, mely szerint a város 
közterein - elsősorban buszmegállókban, játszótereken, egyéb 
forgalmas köztereken - min. 10 db reklámhordozóval ellátott 
köztéri padot helyezzen ki. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 

Tizennegyedik napirend:  
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Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta a fürdő előtti pavilonok elhelyezését.   
 
A képviselő-testület 13 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, 
Majoros Petronella, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede 
Ernő, Dr. Sóvágó László), 2 nem (Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor) szavazat és 2 tartózkodás (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné) 
mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 179/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
ideiglenes árushelyek helyszínéül a strand nyári bejárata előtti 
teret tartja a legalkalmasabbnak. 
A tér arculatának javítása érdekében támogatja a mobil pavilonok 
kiviteli szintű terveinek elkészíttetését, mely tervezési munka 
során legalább 2 alternatíva készüljön, felhasználva az 
ötletpályázat hasznos javaslatait. A kész tervek birtokában a 
képviselő-testület kiválasztja a telepítendő pavilon típusát, a 
pavilonok gyártási és telepítési költségeinek ismeretében pedig 
dönt a megvalósítás és hasznosítás mikéntjéről, valamint az 
árushelyek darabszámáról.  
 
Határidő: tervek elkészíttetésére 2008. október 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenötödik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy figyelembe kell 
venni a strandfürdő nyitvatartását, lehetőleg záróra után, 20 órától 
kezdődjön a gyérítés.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangúlag támogatta a városfejlesztési bizottság 
javaslatával együtt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, 
Majoros Petronella, Tarcsi András, Örvendi László, Váradi Ferenc, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 180/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szúnyoggyérítésre nyert támogatásról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 



 35 

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenhatodik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt 
vezérigazgatója.  
 
Szandai Kázmér: Kérdést tett fel, melyre Czeglédi Gyula válaszolt.  
 
Örvendi László: Az a kérése, hogy a beruházásban a hajdúszoboszlói 
vállalkozók minél nagyobb számban vehessenek részt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, 
Majoros Petronella, Tarcsi András, Örvendi László, Váradi Ferenc, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 181/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Aqua-Palace Fedett Élményfürdő kivitelezési szerződésének 
megkötéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 

Tizenhetedik napirend:  

 
Dr. Vincze Ferenc: Ezt az anyagot látta és polgármester úrnak is 
odaadta, az ülés előtt öt perccel. Azt kéri minden képviselőtől, 
képviselői indítványt tevőtől, hogy gondoljon már a jegyzőre és esetleg 
a jegyzőkönyvre is, hogy több példányban kapják meg az anyagot. Az 
elmúlt ülésen volt az önkormányzat, hivatal pályázati tevékenységéről 
szóló tájékoztató. Az elmúlt néhány évben 100 körüli pályázatot 
készített a hivatal és ez zömében sikeres volt. A május 15-i, két 
képviselő-testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóban le is 
van írva, hogy a hivatal pályázni kíván erre a kiírásra. Ez a pályázat 
elkészült, két cég ingyenes segítségével. Az önerő hivatali 
megtakarításból lesz fizetve. Nem szükséges képviselő-testületi döntés 
ennek a pályázatnak a benyújtásához. Polgármester urat is 
tájékoztatta, hogy hétfőn hozzák a pályázatot, neki kell aláírni. Kéri a 
képviselőket, hogy mérlegeljék döntésüknél, hogy milyen helyzetbe 
kerülhet, ha megszavazzák az indítványt. Kéri, mérlegeljék és akinek 
van bizalma tevékenysége iránt, az ne szavazza meg ezt a javaslatot.  
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Dede Ernő: A jegyző úr által elmondottak alapján egy ilyen tartalmú 
vagy hasonló tartalmú pályázat már született és beadásra készen áll. 
Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Kocsis Róbert: A jegyző úr által elmondottakhoz szólva, nem szeretné 
semmiképpen, hogyha ebből presztízs-kérdést csinálna bárki. Örül, 
hogy az indítvány céljával, magával a polgármesteri hivatal szervezet-
korszerűsítésével ugyancsak egyet ért jegyző úr. Pusztán arról van szó, 
hogy melyik céggel írassa a hivatal a pályázatot. A polgármesteri 
tájékoztató véleménye szerint egy olyan műfaj, amely 
következményekkel nem bír. Jegyző úr hivatkozott erre, hogy megjelent 
a korábbi testületi anyagban, a polgármesteri tájékoztatóban, hogy a 
hivatal tervezi ilyen pályázat megírását. Egy képviselői indítvány 
fajsúlyosabb ennél a dolognál. Egyébként polgármester úr azt mondta, 
hogy az érdemibb napirendi pontokat vegye előrébb a testület és a 
napirendi pontok eredeti sorrendjében a polgármesteri tájékoztató 
szerepelt volna. Polgármester úr is úgy gondolja, hogy a polgármesteri 
tájékoztató nem túlságosan érdemi napirendi pont.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A pályázat benyújtásához nem kell testületi 
határozat, épp azért, mert a hivatal vezetője a jegyző és a hivatalt a 
polgármester irányítja. Ezért nem a mostani, hanem a május 15-i két 
ülés közötti tájékoztatóban szerepel, hogy ilyen pályázatot be kíván 
nyújtani az önkormányzat. A pályázatot egy olyan szervezetfejlesztő 
cég írja, amely egy osztrák cégnek a magyar ága, aki Magyarországon 
most jelent meg és a teljes Ausztria mindegyik önkormányzatánál, 
mindegyik közigazgatási szervénél ők végezték el a szervezet-
fejlesztést. Jó példáért érdemes a szomszédba menni. A cég 
hangsúlyozottan ingyen dolgozik. Nyilván azért vállalták ezt és még 
többe is kerül nekik, mert most akarnak magyar tapasztalatot szerezni 
és Szoboszló jó közigazgatási és idegenforgalmi hírneve, az itteni 
hivatal és netán a jegyző jó szakmai hírneve is hozzájárult ahhoz, hogy 
ezt a pályázatot elkészítsék ilyen formában. Az Aditus-sal szívesen 
együttműködik a hivatal más pályázatokban is.   
 
Dr. Sóvágó László: Meglepte az előterjesztés. Azért is, mert talán mint 
polgármester elvárhatja, hogy ne az ülés kezdete előtt 5 perccel kapja 
kézhez, ami ugyan nem törvénysértő. Nem volt lehetősége, hogy 
esetleg alkalmazkodjon, vagy saját hatáskörében tegyen valamit. Ami 
ennél furcsább dolog, az a téma. Sosem foglalkozott azzal, hogy kire 
bízzák a pályázatokat, ezt többen megerősítik, akik a környezetében 
dolgoznak, az a lényeg számára, hogy a cél megvalósuljon. 
Megdöbbent a dolog érdemi részén is. Az önkormányzati törvény 
világosan kimondja, hogy a hivatal szervezete az a jegyző úr 
felelőssége, ha bármilyen problémája van, jegyző úrral közli, azt is csak 
a törvényes keretek között. Kérték, hogy hétfőn feltétlenül tartózkodjon 
itt, hogy írja alá a majdnem kész pályázatokat. Ha két pályázat lesz, 
akkor aláírja azt a kettőt, technika kérdése csupán a dolog. Úgy 
gondolja, hogy a jegyző úr hatáskörébe tartozó ügyekbe nem kellene 
képviselői indítványt tenni. 
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A képviselő-testület 8 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Marosi György Csongor, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Radácsi Gusztáv, Örvendi László), 4 nem (Váradi Ferenc, Tarcsi 
András, Máté Lajos, Erdei Gyula) szavazat és 3 tartózkodás (Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László, Dede Ernő) mellett elfogadta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta: 
 
 182/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be az ÁROP-1.A.2. kódszámú pályázatra.  
A képviselő-testület a pályázat lebonyolítására az Aditus Zrt-t 
bízza meg. Az Aditus Zrt a pályázat megírását ingyen vállalja, a 
későbbi sikeres pályázat esetén 3% sikerdíjat állapít meg.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   jegyző  

 

Tizennyolcadik napirend:  

 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 13 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, 
Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, 
Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei Gyula), 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat és 3 tartózkodás (Máté Lajos, Dr. Sóvágó László, Marosi 
György Csongor) mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 183/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy – a 2008. évi költségvetésben 
biztosított közmunka foglalkoztatás költsége terhére – 2008. július 
10-től 4 hónap időtartamra, 15 fő fizikai dolgozó kerüljön felvételre, 
a közhasznú munkák végzésére.  
A 15 fő foglalkoztatásának költségét az önkormányzat a 2008. 
évben ezen feladatra betervezett rovatának terhére biztosítja.  
 
Határidő: július 10.  
Felelős:   jegyző, VgZrt vezérigazgatója  

 

Tizenkilencedik napirend:  

 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, de nem tudott állást foglalni a kérdésben.  
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A képviselő-testület az előterjesztést 3 igen (Majoros Petronella, 
Radácsi Gusztáv, Tarcsi András), 4 nem (Váradi Ferenc, Kanizsay 
Béla, Vágó Zsolt, Erdei Gyula) szavazat és 9 tartózkodás (Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Dede Ernő, Örvendi László, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) 
mellett elutasította és a következő határozatot hozta:  
 
 184/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói 2497/2 hrsz-ú ingatlanát nem kívánja értékesíteni, 
de jelenleg parkolókénti hasznosításra sem bocsátja a VgZrt 
rendelkezésére.   
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 

Huszadik napirend:  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, 
Majoros Petronella, Tarcsi András, Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Marosi György 
Csongor, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 185/2008. (VII. 3.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
Határidő: -  
Felelős: - 
 
 

Huszonegyedik napirend:  

 

A,  
 
Kocsis Róbert: Elfogadja szobortalapzat helyreállításával kapcsolatos 
interpellációjára kapott választ.  
 

B,  
 
Vágó Zsolt: Elfogadja fakivágással, kaszálással és hiányzó 
hulladékgyűjtővel kapcsolatos interpellációjára kapott választ.  
 

C,  
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Vágó Zsolt: Elfogadja korábbi interpellációjára kapott válasz 
kivizsgálására adott választ.  
 

D,  
 
Szandai Kázmér: Elfogadja az interpellációjára kapott választ.  
 
 

Bejelentések:  
 
Nagy Bálint: A Városok, falvak, régiók szövetsége éves közgyűlésén 
részt vett, az erről szóló beszámoló a szeptemberi testületi ülésre 
érkezik.  
 
A képviselő-testület 17.10 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr.Sóvágó László             Farkasné dr. Ungvári Ilona      
   polgármester                                                        aljegyző 
               (a jegyző távollétében)  
 
 
 
 

 
 

 


