
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
Telefon: 52/557-300 Fax: 52/557-302 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt. sz.: 60-1/2015. 
 

K I V O N A T 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én 
tartott nyilvánok ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
(A képviselő-testület napirendjének elfogadása.) 
 

1/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat  
 

NAPIREND: 
 

1. Előterjesztés önkormányzati bizottsági tag megválasztására. 
Előadó: polgármester 
 
2. Előterjesztés a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapító okiratának 
módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
3. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
4. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény megszüntetésére. 
Előadó: polgármester 
 
5. Előterjesztés Dr. Szerző Ákos alapellátó felnőtt fogorvos kérelme 
tárgyában. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés a város szociális ellátó rendszerének változásáról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés képviselői tiszteletdíjra és bizottsági tagsági juttatásra. 
Előadó: alpolgármester 
 
8. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
9. Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására. 
Előadó: aljegyző - igazgatási irodavezető 
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10. Javaslat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi 
szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) számú önkormányzati rendelet 
módosítására. 
Előadó: főmérnök 
 
11. Tájékoztató a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
Előadó: polgármester 
 
12. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
 
13. Előterjesztés az „Otthon Melege Program” támogatásról.  
Előadó: pénzügyi, gazdasági bizottság elnöke  
 
Zárt ülésen:  
 
1. Előterjesztés kifogás elbírálásról. 
Előadó: jegyző  
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
(Előterjesztés önkormányzati bizottsági tag megválasztására.) 
 

2/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése és az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzata alapján, Pánisz Lászlót megválasztja a Kulturális, 
Sport, Nevelési Bizottság tagjának. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

(Előterjesztés a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. alapító okiratának 
módosítására.) 

 
3/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság alapító okiratának módosítását, valamint az alapító 
okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét az előterjesztés mellékletei 
szerint elfogadja. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat, 
valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, vezérigazgató 
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(Előterjesztés a Bocskai István Múzeum Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyására.) 
 

4/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
a Bocskai István Múzeum 1. számú mellékletben kiadott Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, a határozatlan időre kinevezett közalkalmazotti 
létszámot továbbra is három főben határozza meg. 
 
Határidő: 2015. február 1., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, intézményvezető 

 
(Előterjesztés a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény megszüntetésére.) 
 

5/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 11. 
§ (1) bekezdése felhatalmazása alapján az 1. sz. mellékletben kiadott 
megszüntető okirattal 2015. február 28. hatállyal a Hajdúszoboszló 
Lapkiadó Intézményt megszünteti. 
 
A „Hajdúszoboszló” című lapot 2015. március 1-jétől a Hajdúszoboszlói 
Polgármesteri Hivatal adja ki.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy - a fentiek értelmében - az önkormányzat SZMSZ-
ének és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását készítse 
elő.  

 
Határidő: 2015. március 31., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző      

 
(Előterjesztés Dr. Szerző Ákos alapellátó felnőtt fogorvos kérelme tárgyában.) 
 

6/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Szerző 
Ákos kérését támogatja, heti 12 órában Dr. Adamecz Péter Pál fogorvost 
helyettesítő orvosként 2015. március 01-től 2016. február 28-ig elfogadja a 
III. fogorvosi körzet lakosainak megfelelő, zavartalan ellátása érdekében. 
Ezzel egyidejűleg Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – mint megbízó 
– fenntartja jogát a támogatás visszavonására, valamint leszögezi, hogy a 
helyettesítés szakmai és anyagi felelőse Dr. Szerző Ákos. 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (megbízó) és Dr. Szerző 
Ákos (megbízott) jelenleg hatályos egészségügyi feladat-ellátási 
szerződés módosítását aláírja, úgy, hogy a Helyettesítési rend (3. számú 



4 

 

melléklet) a helyettesítő orvosok oszlopába bekerül Dr. Adamecz Péter 
Pál fogorvos is. 
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: jegyző 

 
(Előterjesztés a város szociális ellátó rendszerének változásáról.) 
 

7/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 
szociális ellátó rendszerének változásáról szóló előterjesztést tudomásul 
veszi. Felkéri a jegyzőt, hogy a szociális ellátásokra és annak 
végrehajtására vonatkozóan készítsen rendelet-tervezetet, 
az alábbiak szerint:  
A rendelet-tervezetben az önkormányzat által adható rendszeres és 
rendkívüli segélyek/támogatások kerüljenek részletes szabályozásra, ezen 
belül is: 
a.) rendkívüli települési támogatás (minden krízis, válsághelyzet felnőtt és 
család tekintetében, temetés, lakhatás,stb.) mely egyszeri összegű 
támogatás, 
b.) rendszeres települési támogatás, ezen belül lakásfenntartási 
támogatás, 
c.) települési rendszeres gyógyszertámogatás. 
Felkéri a polgármestert a szociális ellátó rendszer megvalósításához 
szükséges pénzügyi fedezetet a város 2015.évi költségvetésébe 
betervezni szíveskedjen.  
 
Határidő: 2015. február 28. 
Felelős: jegyző  

 
(Előterjesztés képviselői tiszteletdíjra és bizottsági tagsági juttatásra.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 
juttatásairól és költségtérítéséről 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályáról szóló 12/2011. (IV.28.) 
önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Szociális, Ügyrendi 
Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzati képviselők és 
a bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjáról a következőket rendeli 
el: 
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A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya kiterjed - az alpolgármester kivételével - az 
önkormányzati képviselőkre, valamint a bizottságok nem képviselő 
tagjaira. 
 

Tiszteletdíj 
 

2. § 
 
(1) A képviselőket és a bizottságok nem képviselő tagjait munkájukért e 
rendelet szerinti tiszteletdíj illeti meg. 
 
(2) A képviselői tiszteletdíj mértéke havonta: 
a) az önkormányzati képviselői alapdíj: 85.030.- Ft, 
b) a bizottsági tag díja bizottságonként: az alapdíj 45%-a, azaz 38.264.- 
Ft, 
c) a bizottsági elnökök díja: az alapdíj 90%-a, azaz 76-527.- Ft, 
d) a bizottsági elnökhelyettesek díja, amennyiben és ameddig más 
bizottságokban nem elnökök, illetőleg nem FEB-tagok önkormányzati 
tulajdonú cégben: a bizottsági tagoknak járó, alapdíj 45%-ának 
megfelelő díjon felül, további 45%. 
 
(3) A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja havonta 25.000- Ft. 
 
(4) Az önkormányzati tulajdonú, illetve részben önkormányzati tulajdonú 
cégek felügyelő bizottságaiba delegáltak tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a, 
azaz 38.264.- Ft. 
 

3. § 
 
(1) A képviselőnek a képviselő-testületi ülésről történő hiányzása 
esetén a tárgyhavi tiszteletdíját 3.000.- Ft-tal kell csökkenteni. 
 
(2) Az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni a bizottsági ülésről 
történő hiányzásnál is azzal az eltéréssel, hogy a tárgyhavi tiszteletdíjat 
ülésenként 2.000.- Ft-tal kell csökkenteni. 
 
(3) Ha a képviselő, illetőleg a bizottsági tag a képviselő-testület, a 
bizottság, vagy a polgármester által adott megbízatás teljesítése miatt 
hiányzik az ülésről, úgy az (1)-(2) bekezdéseket nem kell alkalmazni. 
 
(4) Hiányzás: a napirendi pontok több mint 50 %-ának megtárgyalásáról 
szóló távolmaradás. 
 

Juttatások 
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4. § 
 

(1) Az önkormányzat minden települési képviselő és nem képviselő 
bizottsági tag részére előfizeti a városi lapot. 
 
(2) A települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok az 
önkormányzat üdülőit a polgármesteri hivatal dolgozóival azonos 
feltételekkel vehetik igénybe. 
 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

5. § 
 

(1) Az e rendeletben megállapított tiszteletdíjak kifizetésére a következő 
hónap 15-én (amennyiben az munkaszüneti nap a következő 
munkanapon), a július-augusztus havinál szeptemberben kerül sor, 
polgármesteri ellenjegyzés alapján. 
 
(2) Az e rendeletben, illetve e rendelet alapján megállapított kiadások 
fedezetét a képviselő-testület az éves költségvetésben biztosítja. 
 
(3) Az e rendelet szerinti kifizetéseket a pénzügyi, gazdasági bizottság 
ellenőrzi. 

6. § 
 
(1) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló 7/1995. (IV.13.) 
önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/1999. (IV.22.), 20/2003. 
(XII.01.), 12/2004. (IV. 29.), 38/2006. (XI. 16.), valamint a 19/2007. (X. 18.) 
önkormányzati rendeletek. 
 
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. 
január 1-jétől kell alkalmazni. 
 

(Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2015. (I.29.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 

önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. 

(XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 

2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági 
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stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 

foglalt feladatkörében eljárva – az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testületének Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottsága egyetértésével – a 
következőket rendeli el: 

 
1. § 

 
A 2014. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése 

az alábbira változik: 
 

„A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés főösszegét 6.879.598 eFt-
ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
4.985.532 eFt működési célú bevétellel, 

4.980.401 eFt működési célú kiadással és 
5.131 eFt működési egyenleggel, valamint 

 
1.113.464 eFt felhalmozási célú bevétellel, 

1.899.197 eFt felhalmozási célú kiadással és 
-  785.733 eFt felhalmozási egyenleggel, 

fogadja el.” 
 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 
1-től a 2014. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 
(Javaslat a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati 
rendelet módosítására.) 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete 

 a fizető parkolásról szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (1) bekezdés a) 
pontjában és (4) bekezdésében, valamint Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottságának véleményének 
kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja a fizető parkolókról szóló 
5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 
módosítása tárgyában: 
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1. § 
 

A Rendelet 1. § (6) bekezdésében a „Városfejlesztési, Műszaki 
Bizottság” szövegrész helyébe „Városfejlesztési, Mezőgazdasági 
Bizottság” szövegrész kerül. 

 
2. § 

 
A Rendelet 5. §-ában a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság megnevezés Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
megnevezéssé változik. 
 

3. § 
 

(1) A Rendelet 6. § (1) bekezdésének szövege az alábbira változik: 
 
A fizető várakozóhely kizárólagos, vagy nem rendeltetésszerű 
használatáról (pl. építőanyag tárolás, felhasználási terület, stb.) a 
Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság jogosult dönteni, mely 
döntésről az üzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatni kell. Kizárólagos 
vagy nem rendeltetésszerű használat esetén megváltási díjat kell 
fizetni, mely alól a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság felmentést adhat. 
 
(2) A Rendelet 6. § (2) bekezdésének szövege az alábbira változik: 
 
(2) A kizárólagos, vagy nem rendeltetésszerű használat megváltási 
díjáért az adott időszakra érvényes díjak tízszeresét kell az 
Önkormányzat részére megfizetni. 
 
(3) A Rendelet 6. § (5) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 
 
„,kivéve, ha a fizető parkoló rendezvény helyszínéül szolgál.” 
 

4. § 
 

A Rendelet 7. §-a az alábbira változik: 
 
„A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje minden nap 8:00 – 18:00 óra 
között, a Gyógyfürdő parkolók (Gyógyfürdő előtti (termál bejárata előtti), 
Szent István park (gyermekjátszótér melletti) és a Mátyás király sétány 
parkolók) esetén 7:00 – 18:00 óra között.” 
 

5. § 
 

(1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése az alábbira változik: 
 
„A parkolásért fizetendő várakozási díjak, bérletek (együttesen a 
továbbiakban: parkolási díjak) mértékét az üzemeltető javaslatára 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja 
meg.” 
 
(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdése az alábbira változik: 
 
„A parkolási díjövezetek és díjak mértékét jelen rendelet 2. számú 
melléklete tartalmazza.” 
 

6. § 
 
A Rendelet 9. § (1) bekezdésének szövegéből az „előre fizetős 
parkolókártya egyenlegéből” szövegrész törlésre kerül. 
 

7. § 
 
(1) A Rendelet 10. § (3) bekezdésében a „bérleten feltüntetett” 
szövegrész helyébe a „megváltáskor hozzá rendelt” szövegrész kerül. 
 
(2) A Rendelet 10. § (4) bekezdésében a „vagy bérletet” szövegrész 
törlésre kerül. 
 
(3) A Rendelet 10. § (6) bekezdésének második és harmadik 
mondatának helyébe az alábbi szövegrész kerül: 
 
„A negyedéves bérlet érvényessége a váltás napját követő 3 hónapig, 
míg az éves bérlet a váltást napját követő 1 évig tart.” 
 
(4) A Rendelet 10. § (7) bekezdése az alábbira változik: 
 
„A bérleteket, beleértve a kedvezményes bérleteket is, a parkoló 
rendszer üzemeltetője forgalmi rendszámra szólóan sorszámmal látja el 
és tartja nyilván.” 
 

8. § 
 
A Rendelet 11. § (1) bekezdésének c./ és d./ pontjainak helyébe az 
alábbi szövegrész változik: 
 
„c.) a várakozásra jogosító jegy, bérlet, igazolvány vagy 
mozgáskorlátozott igazolvány a járműben nem volt látható és 
ellenőrizhető helyen elhelyezve 
 
várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell 
fizetni.” 
 

9. § 
 
A Rendelet 12. § d./ pontja az „elhelyezi” szövegrész után kiegészül az 
„úgy, hogy azon az érvényességi idő jól látható legyen,” szövegrésszel. 
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10. § 
 
A Rendelet a 12. §-t követően az alábbi 12/A. §-sal egészül ki: 
 

„12/A. § 
Díjfizetés alóli kedvezmény 

 
(1) Szeptember 1. és június 14. között minden fizető parkolóban, míg 
június 15. és augusztus 31. között a Gyógyfürdő termál bejárata előtti, a 
Mátyás király sétány, illetve a József Attila utca I. (Fesztivál tér előtti) 
fizető parkolók kivételével minden más fizető parkolóban a 12. §-ban 
foglalt rendelkezéseken túl díjmentesen várakozhat személyszállító 
gépjárműjével – ide nem értve az autóbuszt - az az üzemben tartó 
személy,  
- aki Hajdúszoboszlón - a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartás 
szerint – lakóhellyel, annak hiányában tartózkodási hellyel rendelkezik, 
vagy 
- amelynek a - fenti gépjárműre vonatkozó - hatósági nyilvántartás 
címadat-rovatába bejegyzett székhelyeként vagy telephelyeként 
Hajdúszoboszló település szerepel 
és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata irányában nem áll fenn 30 
napot meghaladóan – végrehajtható - gépjárműadó hátraléka. 

 
(2) Az (1) bekezdésben foglalt díjkedvezmény igénybe vételéhez 
üzemben tartónak kérelmeznie kell a fizető parkolók üzemeltetőjétől a 
gépjármű nyilvántartásba vételét. A regisztrációs kérelmet írásban 
(papír alapon) a fizető parkolók üzemeltetőjéhez címzett levélben vagy 
a fizető parkolók üzemeltetőjének honlapján (elektronikus úton) kell 
benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a gépjármű forgalmi 
engedélyének papíralapú vagy digitalizált (scannelt) másolatát. 
 
(3) A díjkedvezmény igénybe vételének legkorábbi időpontja a fizető 
parkolók üzemeltetőjének regisztrációs kérelem befogadásáról 
megküldött papíralapú vagy elektronikus formátumú visszaigazolása. 
 
(4) A díjkedvezmény megszűnik, ha az üzemben tartó magánszemély 
 
a./ megszünteti Hajdúszoboszlón lakóhelyét, annak hiányában 
tartózkodási helyét, 
b./ gépjárműre vonatkozó üzemben tartói joga megszűnik, 
c./ gépjárműve közúti forgalomban való részvétele lehetetlenné válik, 
d./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzata irányában 30 napot 
meghaladóan – végrehajtható - gépjárműadó hátraléka keletkezik. 
 
(5) Minden díjkedvezményt érintő változást a változás 
bekövetkezésétől számított 15 napon belül üzemben tartó köteles 
bejelenteni a fizető parkolók üzemeltetője irányában.  
 



11 

 

(6) A díjkedvezmény a fizető parkolók üzemeltetője által 
szüneteltetésre kerül, ha az üzemben tartó a 11. §-ban előírt 
pótdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget a pótdíj kiszabásától 
számított 15 napon belül. A pótdíjtartozás megfizetésével a 
szüneteltetés feloldásra kerül.” 
 

11. § 
 
Jelen rendelet 1. számú melléklete a Rendelet 1. számú melléklete 
helyébe lép. 
 

12. § 
 
Jelen rendelet 2. számú melléklete a Rendelet 2. számú melléklete 
helyébe lép. 

13. § 
 

Jelen rendelet 2015. február 1-jén lép hatályba. 
 

1. számú melléklet 
 

FIZETŐ PARKOLÓK 
 
1. Gyógyfürdő előtti (termál bejárata előtti) 
2. Szent István park (gyermekjátszótér melletti) 
3. Mátyás király sétány 
4. József Attila utca I. (Fesztivál tér előtti) 
5. József Attila utca II. (Major utca – Lovas utca között) 
6. Gambrinusz köz (Árkád üzletek - Gambrinusz társasház között) 
7. Kisposta előtti (Szilfákalja) 
8. Damjanich utca (Gábor Áron utca – Pávai Vajna Ferenc utca között) 
9. AQUA-PALACE előtti (Gábor Áron utca) 
10. Gábor Áron utca (Szent Erzsébet utca– Aqua Palace között) 
11. Damjanich utca - Gábor Áron utca közötti átkötő (Szent Erzsébet utca) 
12. Jókai sor 
13. Deák Ferenc utca 
14. Szent Erzsébet utca (csúszdapark előtti és melletti) 
15. József Attila utca III. (Lovas utca – Böszörményi utca között) 
16. Pávai Vajna Ferenc utca (Mátyás király sétány – Damjanich utca között) 
17. Zöldségpiac (Bethlen utca) 
18. Sport utca 
 

2. számú melléklet 
 

PARKOLÁSI DÍJÖVEZETEK ÉSDÍJAK MÉRTÉKE 
 
I. Június 15. – augusztus 31. között 
 
- 1. díjövezeti parkolók (parkolási díj: 400,-Ft/óra, illetve 1.500,-
Ft/napidíj): 
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1.) Gyógyfürdő előtti  
2.) Szent István park                          
3.) Mátyás király sétány   
4.) József Attila utca I.   
5.) József Attila utca II.   
6.) Gambrinusz köz   
7.) Kisposta előtti  
8.) Damjanich utca   
9.) AQUA-PALACE előtti   
10.) Gábor Áron utca   
11.) Damjanich u.-Gábor Á.u. átkötő 
12.) Jókai sor   
13.) Deák Ferenc utca   
14.) Szent Erzsébet utca   
15.) József Attila utca III.   
16.) Pávai Vajna Ferenc utca   
 
- 2. díjövezeti parkolók (parkolási díj: 200,-Ft/óra): 
 
1.) Zöldségpiac  
 
- 3. díjövezeti parkolók (parkolási díj: 150,-Ft/óra, illetve 1.200,-
Ft/napidíj): 
 
1.) Sport utca   
 
II. Szeptember 1. – június 14. között 
 
1. díjövezeti parkolók (parkolási díj: 200,-Ft/óra, illetve 600,-Ft/napidíj): 
 
1.) Gyógyfürdő előtti  
2.) Szent István park                      
3.) Mátyás király sétány   
4.) József Attila utca I.   
5.) József Attila utca II.   
6.) Gambrinusz köz   
7.) Kisposta előtti  
8.) AQUA-PALACE előtti   
9.) Gábor Áron utca   
 
2. díjövezeti parkolók (parkolási díj: 200,-Ft/óra): 
1.) Zöldségpiac   
 
- 3. díjövezeti parkolók (parkolási díj: 150,-Ft/óra, illetve 1.200,-
Ft/napidíj): 
 
1.) Sport utca (csak a vegyes piac, sportpálya lelátója előtti parkolók) 
 
- 4. díjövezeti parkolók (nem üzemel fizető parkolóként)  
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1.) Damjanich utca                               
2.) Damjanich u.-Gábor Á.u. átkötő  
3.) Jókai sor   
4.) Deák Ferenc utca   
5.) Szent Erzsébet utca   
6.) József Attila utca III.   
7.) Pávai Vajna Ferenc utca  
 
III. Parkoló-bérletek a város egész területére 
 
7 napos    4.000.- Ft 
10 napos    5.000.- Ft 
1 hónapos  10.000.- Ft 
1 negyedéves 20.000.- Ft 
Éves  50.000.- Ft 
 
IV. Autóbusz várakozási (parkolási) díjai 
 
A mindenkori érvényes díjövezet parkolási díjainak háromszorosa! 
 
 
A parkolási díjak az ÁFA-t minden esetben tartalmazzák! 

 
(Javaslat a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 
5/2009. (II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására.) 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete 
a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 

5/2009. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban, 
valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottságának 
egyetértésével - a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi 
szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) módosítása tárgyában az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A Rendelet 4.§ (3) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 
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„A tulajdonosi hozzájárulást a (2) bekezdés a) pont esetében a képviselő-
testület, a c), d) e) és f) pontok esetében a Városfejlesztési, Mezőgazdasági 
Bizottság adja ki.  
 

2. § 
 
A Rendelet 9. § (2) és (3) bekezdései hatályukat vesztik. 
 

3. § 
 
A Rendelet 10. § (6) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 
 
„Közterületi fizető parkolók kizárólagos vagy rendeltetéstől eltérő használata 
a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III.22.) önkormányzati rendelet 
alapján történik. A rendelet hatálya alá tartozó közterületi parkolók 
rendeltetéstől eltérő használata esetén a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t tájékoztatni szükséges az igénybevétel 
területének mértékéről és tartamáról.” 
 

4. § 
 
A Rendelet 14. § (3) bekezdésének szövege az alábbira módosul: 
 
„Közterület-használati engedély iránti kérelmet formanyomtatványon is be 
lehet nyújtani. A formanyomtatvány átvehető a Hajdúszoboszlói 
Polgármesteri Hivatal illetékes szakirodáinál vagy letölthető a 
www.hajduszoboszlo.eu weboldalról.” 
 

5. § 
 

A Rendelet 17. § (4) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
„A közterület-használati díj beszedéséről és kezeléséről a Hajdúszoboszlói 
Polgármesteri Hivatal gondoskodik.” 
 

6. § 
 
A Rendeletben a „Városfejlesztési, Műszaki Bizottság” helyett a 
„Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság”, a „Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt.” helyett a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt.” értendő. 
 

Záró rendelkezések 
 

7. § 
 
Jelen rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba, de a folyamatban lévő 
ügyekre és a már megkötött szerződésekre is alkalmazni szükséges. 

 

http://www.hajduszoboszlo.eu/
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(Tájékoztató a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről.) 
 

8/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.) 

 
9/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról január hónapban adott jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
(Előterjesztés az „Otthon Melege Program” támogatásról.) 

 
10/2015. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a lakossági energetikai pályázatok segítését, az Önerő- 
Alap működtetéséhez szükséges forrásokat, a 2015. évi költségvetés 
készítésénél figyelembe veszi.  
A pályázatok koordinálásával a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
elnökét bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Marosi György Csongor  
  Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke 

 
K.m.f. 

 
Dr. Sóvágó László sk.                                Dr. Vincze Ferenc sk. 
      polgármester                         jegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Hajdúszoboszló, 2015. február 20. 
 
 
dr. Korpos Szabolcs leíró 
 


