
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2007. szeptember  20-án 13.00 órakor  kezdődött  rendkívüli   nyilvános 
üléséről.  
 
Jelen vannak:    Dr.Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő  

  alpolgármester, Kocsis Róbert, Váradi Ferenc,  
  Majoros Petronella, Erdei Gyula, Örvendi László, 
  Dr. Rácz Tiborné, Dede Ernő, Vágó Zsolt, Nagy 
  Bálint, Kanizsay Béla, Marosi György Csongor, 
  Radácsi Gusztáv, Harsányi István, Tarcsi  
  András, Máté Lajos képviselők, Dr.Vincze Ferenc  
  jegyző, Gubányi István technikus, Molnár Viktória 
  jegyzőkönyv-vezető.  

 
Szandai Kázmér képviselő hiányzott az ülésről.  

 
 Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, majd a kiadott meghívó-
 ban  szereplő napirend megtárgyalását javasolta.  
  

A képviselő-testület a napirendet 15 igen szavazat (Dr.Sóvágó László, 
Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Erdei Gyula, Dr. 
Rácz Tiborné, Dede Ernő, Vágó Zsolt, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Ma-
rosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Harsányi István, Tarcsi András, 
Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.  

 

 Napirend:  
 

1. Előterjesztés LEADER – helyi közösségben részvételre  
     Előadó: jegyző  
 

Első napirend:  
 
Kocsis Róbert: Kéri jegyző urat, hogy részletesen számoljon be az Ebesen 
történtekről. Az előterjesztésben szerepel, hogy a másik kistérségből a meg-
hívottakon túl számos más személy is megjelent. Jogszabály nem írja elő, 
hogy csak a meghívottak vehetnek részt. Mi alapján történt a meghívás az 
alakuló ülésre és ki koordinálta azt?  
 
Dr. Vincze Ferenc: A LEADER közösségek alakulása határidőhöz van köt-
ve. A nyár végén folytak szerveződések a kisebb települések között, mivel 
inkább azokat preferálja a LEADER. Megszületetett az az álláspont a kistér-
ségi társulásban, mely szerint Hajdúszoboszló a Hajdúböszörmény-
Hajdúnánás-Hajdúdorog kistérséghez csatlakozzon. Ennek koordinálását 
korábbi LEADER-pályázaton már nyert böszörményi kistérség munkaszer-
vezetének vezetője, Polyák Ferenc végezte. A kiválasztásnál egyrészt a 60-
40%-os arány, másrészt fő irányként a turisztika, agrárium fejlesztése, vala-
mint a népművészet, hagyományok megőrzése számítottak. A 7 település-
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ből, benne 4 városból álló csoport csak nem szokványos stratégiával és 
iránnyal nyerhet ezen a vidékfejlesztési pályázaton, ez az irány pedig a tu-
risztika. A szeptember 12-i ebesi alakuló ülésen a három másik település 
(Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás) szervezetei is részt vettek. 
Hajdúszoboszlót az önkormányzat, a Hungarospa Zrt., a Kösely Rt. és a 
Szabó László Művészeti Iskola képviselte. A meghívottak közül nem min-
denki fért el a teremben, ebből kisebb vita kerekedett. A három hajdúváros 
polgármestere, illetve Hajdúszoboszló képviseletében ő maga – a szinté ott 
levő Nagy Bálint képviselő úr jelenlétében – abban próbáltak megegyezni, 
hogy megalakuljon az „eredeti” irányú közösség. Ebes, Nagyhegyes és Haj-
dúszovát képviselői sem tudtak az ebesi ülésre bejutni, így átjöttek Hajdú-
szoboszlóra. Rövid vita és kompromisszumkeresés után, már Hajdúszo-
boszlón egyhangú szavazással megalakult a 7 településből, benne a 4 haj-
dúvárosból álló „HA-VER” – Hajdúsági Versenyképesség közösség. A mai 
ülés előtt kiosztott levél tegnap érkezett meg, ezért nem volt lehetőség ko-
rábban kiküldeni a képviselőknek.  
Bemutatta Bodrogi Anettet, a Helyi Vidékfejlesztési Iroda jelenlevő vezetőjét.  
 
Máté Lajos: Jegyző úrtól kérdezi, hogy az ebesi egyeztetésen kik vettek 
részt Hajdúszoboszlóról, ki döntötte el, hogy kik vehetnek részt, illetve mikor 
lett eldöntve, hogy az önkormányzat mellett a Hungarospa Zrt. és a Kösely 
Rt. lehet az alapító tag. Tudomása szerint a nyár folyamán volt egy egyezte-
tés, amelyen lényegesen több civil szervezet vett részt. Ők miért és hogyan 
maradtak ki az alapítók közül? A későbbiekben ezekkel a kimaradt szerve-
zetekkel bővíthető-e a kör?  
 
Dr. Vincze Ferenc: A településcsoport jellege, összetétele, illetve a válasz-
tott fő irány volt a mérvadó. A korábbi LEADER-pályázatban résztvevő több 
mint 30 kistérségi partnerünkből lettek kiválasztva a meghívottak. Az elnyert 
pénzt nem az alapítók osztják fel egymás között, hanem a LEADER szabá-
lyai szerint meghirdetett pályázatokon a térség civil szervezetei, vállalkozói 
nyerhetik el. Könnyebben nyerhet az, aki nincs az alapítók között.  
 
Nagy Bálint: Ő is részt vett az alakuló ülésen, de nem önkormányzati képvi-
selőként, hanem sportegyesület képviselőjeként. Mivel nem volt meghívója, 
így nem jutott be az ülésre. Nem ért egyet jegyző úrral abban, hogy komp-
romisszumos megoldás született, hiszen az eredeti elképzelés az volt, hogy 
a meghívottakon túl minden városból legalább 1-1 szervezetet bevesznek az 
alakuló ülés meghívottjai közé. A Szoboszlón megalakult szervezettel pár-
huzamosan Ebesen is megalakult egy új utána. Úgy látja, erőteljesen balol-
dali volt a meghívottak névsora. Jegyző úrtól kérdezi, hogy mivel két szerve-
zet alakult, részt vehet-e Szoboszló mindkettőben, melyikben van nagyobb 
esély pénzt nyerni, kik voltak azok, akik szervezték az alakuló ülést?   
 
Dr. Vincze Ferenc: Mérlegelni kellett, hogy Hajdúszoboszlónak melyik vál-
tozat jobb: egy 30 bihari kisközségből álló szervezethez csatlakozik, ahol ki-
csi a nyerési esély, vagy olyan szervezethez, ahol egyenlő eséllyel indul a 
pályázati pénzekért. Az eredeti, hét településből álló „HA-VER”-ből – amely-
ben benne van még Ebes, Hajdúszovát, Nagyhegyes és Hajdúdorog – lépett 
ki később Hajdúböszörmény és Hajdúnánás.  
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Örvendi László: A korábbi hajdúszoboszlói LEADER akciócsoportban sok 
civil szervezet benne van. Újból be kell-e lépniük ezeknek a szervezeteknek 
a megalakult közösségbe? Miért nem kaptak a képviselők meghívót az ala-
kuló ülésre? Hiányolja a demokráciát és nagyon rossznak tartja a „HA-VER” 
elnevezést is.  
 
Marosi György Csongor: Jegyző úrtól kérdezi, hogy ha nem kerül sor a mai 
testületi ülésre és korábban csak informális tájékoztatást kap a testület, ak-
kor hogyan lépett volna be Szoboszló bármelyik közösségbe? Más települé-
seken már megszületett a képviselő-testületi döntés.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A szoboszlói testület döntése október 11-ig nem késett 
volna. A 7 település által megalakított közösség után alakult meg Ebesen 
egy másik szervezet. Egyetért Örvendi képviselő úrral abban, hogy tájékoz-
tatni kellett volna a LEADER-partnereket. Alapító tag az önkormányzat csak 
a „HA-VER”-ben lehet. Ha másik közösséget választ, akkor tagnak veszik 
fel.  
 
Kocsis Róbert: Hajdúnánás és Hajdúböszörmény kilépett a „HA-VER”-ből 
és létrehozták a „Hajdúk Helyi Közösségé”-t. Nem tartja jónak, hogy 
Szoboszló a „HA-VER”-hez csatlakozzon, mert a vezetőségben nem látja 
tükröződni a szoboszlói érdekek érvényesülését. Információi szerint a ké-
sőbbiekben létrejöhet a két közösség egyesüléséből egy fúzió, amelyben 
mindenki alapító lehet. Javasolja a határozati javaslat módosítását, „HA-
VER-Hajdúsági Versenyképesség Helyi Közösség” helyett „Hajdúk Helyi Kö-
zössége” elnevezés szerepeljen.  
 
Váradi Ferenc: Jegyző úrtól kérdezi, hogy mikor lesz pénz a LEADER-ből? 
Az előterjesztés második oldalán francia bekezdésben hét kistérség van ír-
va, az helyesen kettő, javítani kell, „megillető támogatásra” helyett pedig „el-
érhető támogatásra” javasolja módosítani a szöveget.  
 
Marosi György Csongor: Úgy tudja, hogy Polgár és Balmazújváros között 
konszenzus megoldás született. Törekedett-e Hajdúszoboszló is erre a kon-
szenzusos megoldásra?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Eddig nem volt semmilyen probléma, az egész folyamat 
ellen senki nem emelt kifogást önkormányzati részről. A kistérség négy tele-
pülésének polgármesterei állást foglaltak, hogy ez a csatlakozás lesz a jó 
irány, meg is alakult Hajdúszoboszlón a 7 településből álló „HA-VER”, majd 
ezt követően Ebesen a „Hajdúk Helyi Közössége”. A testületnek szuverén 
joga van bárhogy dönteni, eddig a társulással kapcsolatos döntéseket elfo-
gadta.  
 
Dede Ernő: Ki kell nyilvánítani, hogy ki szeretné a várost jobb helyzetbe 
hozni. Úgy tudja, Hajdúböszörmény polgármestere aláírta a megállapodást 
és azután közölte, hogy kilép a „HA-VER”-ből. Ahhoz, hogy esély legyen 
pénzt nyerni, fontos a tapasztalatszerzés. Ez pedig az eredeti szerveződés 
esetén történik meg, ezt a közösséget látja nyerőnek. Ha nincs benne ebben 
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a közösségben az önkormányzat, akkor a későbbi döntésekre semmilyen 
befolyása nem lesz. Az eredeti határozati javaslatot támogatja.  
 
Kocsis Róbert: A „HA-VER”-ben közel 30 tag van, a másik közösségben 
tudomása szerint jelenleg 60 körüli a létszám. Véleménye szerint ha ez a két 
közösség egyesülne, az mindenki érdekeit szolgálná. A határozati javaslat 
egy szűkebb körről szól. Az a lényeg, hogy ne sérüljenek az érdekek, senki 
ne érezze úgy, hogy kimarad. A testület segítse az együttműködést azzal, 
hogy csatlakozik a Hajdúk Helyi Közösségéhez.   
 
Máté Lajos: Rendkívül fontosnak tartja, hogy a civil szervezetek megfelelő 
módon vehessenek részt azokban a különféle szerveződésekben, amelyek-
kel plusz forrásokhoz tudnak jutni. Támogatni fogja az előterjesztést, de úgy 
gondolja, hogy kész tények elé lett állítva a testület.  
 
Erdei Gyula: Véleménye szerint az eredeti közösséghez érdemes csatla-
koznia az önkormányzatnak.  
 
Nagy Bálint: Az ebesi alakuló ülésen nem a megoldások felé ment a veze-
tőség. Sokkal nagyobb publicitást kellett volna adni az egésznek, a politikát 
pedig kihagyni. Információi szerint az elnyert pénzből inkább a kistelepülé-
sek részesedhetnek. Olyan döntésnek kell születnie, amelyből Hajdúszo-
boszló és a kistelepülések is profitálhatnak.   
 
Dr. Vincze Ferenc: Mérlegelni kell, hogyan lehet legjobban segíteni a köz-
ségeken. Ők ezt a segítséget okkal várják el Hajdúszoboszlótól. A négy vá-
rosnál a három község több pénzt kaphat, a vidékfejlesztés miatt. Hajdúszo-
boszló alapító csak az eredeti HA-VER-ben lehet, a másikban csak befoga-
dott. A lakosságszám és az arány számít, nem pedig az, hogy hány szerve-
zet van a közösségben.   
 
A képviselő-testület Kocsis Róbert képviselő módosító javaslatát 11 igen 
(Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Örvendi László, Vágó Zsolt, Nagy Bálint, Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv, Harsányi István), 1 nem szavazat (Dede Ernő) és 4 tar-
tózkodás (Máté Lajos, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei Gyula) mellett el-
fogadta. Az előterjesztést a javasolt kiegészítéssel együtt 14 igen 
(Dr.Sóvágó László, Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Nagy Bálint, Örvendi László, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv, Harsányi István, Tarcsi András, Dr. Papp Jenő, 
Máté Lajos) szavazat és 2 tartózkodás (Kanizsay Béla, Dede Ernő)  mellett 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 214/2007. (IX. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatla-
 kozik a „Hajdúk Helyi Közössége” megnevezésű LEADER helyi közös
 séghez. A Helyi Közösség előzetes elismerése esetén a pályázat lebo-
 nyolítása érdekében alapítója lesz a megalakuló, jogi személyiséggel 
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 rendelkező szervezeti formának, a hajdúszoboszlói kistérség felzárkóz-
 tatása, vidékfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében.  
 Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Sóvágó László 
 polgármestert a Hajdúk Helyi Közösségében az önkormányzat kép-
 viseletére.  
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyezte-
 tő tárgyalásokat kezdeményez a két közösséggel egyesülésük érdeké-
 ben.  
 
 Határidő: azonnal, illetve külön jogszabályok szerint  
 Felelős: polgármester, illetve jegyző  
 
 
 
A képviselő-testület ülése 14.15 órakor befejeződött.  
 
 
 

K.m.f.  
 
 

Dr.Sóvágó László        Dr.Vincze Ferenc 
   polgármester                jegyző 

 
 
 

 
 
 
 
  


