
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2012. július 5-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi István, 

Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Rácz Tiborné, Tóth 
Attila képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Lőrincz 
László irodavezető-főkönyvelő, Varga Imre oktatási 
irodavezető, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, 
szociális csoportvezető, Kiss Andrea irodavezető-
helyettes, Márton Gábor technikus, dr. Korpos 
Szabolcs jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő 
állampolgárok. 

 
Majoros Petronella képviselő hiányzott az ülésről. 
Radácsi Gusztáv képviselő késett az ülésről, az 1/D. napirend 
tárgyalása után, 14.12 órakor érkezett meg. 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalását és elfogadását javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
Laboda István kérelméről szóló előterjesztés kerüljön le napirendről az 
előterjesztő kérésére, továbbá a Hajdúsági és Bihari Víziközmű 
Társulás Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést és a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Zrt. Alapító Okirat módosításáról 
szóló előterjesztést tárgyalja meg a testület az előterjesztő kérésére. 
 
A képviselő-testület a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Társulás Alapító 
Okiratának módosításáról szóló előterjesztés napirendre vételét 10 igen 
szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila) tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta; 
a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Zrt. Alapító Okirat módosításáról 
szóló előterjesztés napirendre vételét 10 igen szavazat mellett (Dr. 
Sóvágó László, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila) tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta; 
a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 10 igen szavazat 
(Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő napirendet fogadta el: 
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Napirend: 
 

1.) Előterjesztés oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról 
a.) Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola, 
b.) Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, 
c.) Bárdos Lajos Általános Iskola,  
d.) Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, 
e.) Szép Ernő Középiskolai Kollégium  
Előadó: oktatás, művelődési és sport iroda vezetője 

 
2.) Előterjesztés a Hajdúsági és Bihari Víziközmű Társulás Alapító Okiratának 

módosítására 
Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 

 
3.) Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Zrt. Alapító Okirat 

módosítására 
Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 

 
4.) Előterjesztés bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére 

Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
 
5.) Előterjesztés távhőszolgáltatás 2012. október 1-től érvényes díjainak 

megállapítására 
Előadó. Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 

 
6.) Előterjesztés villamos és földgáz energia beszerzésére 

Előadó: jegyző 
 
7.) Előterjesztés a településrendezési tervek módosításának előzetes 

bemutatásáról 
Előadó: városi főépítész 

 
8.) Előterjesztés a tiltott és kirívóan közösségellenes magatartásokról, 

valamint a magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: jegyző 

 
9.) Előterjesztés csapadékvíz-elvezetés, fejlesztések szerződéseinek 

módosítására 
Előadó: irodavezető-főmérnök 

 
10.) Előterjesztés a Bethlen utca, a Böszörményi és Rákóczi utca egy 

szakaszának üzemeltetésre történő átvételéről 
Előadó: irodavezető-főmérnök 

 
11.) Tájékoztatás gyalogátkelőhely létesíthetőségéről 

Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
12.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről 

Előadó: polgármester 
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Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
Zárt ülésen: 

 
1.) Előterjesztés szociális bérlakás kiutalására 

Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
 

2.) Előterjesztés városi kitüntetések adományozására 
Előadó: polgármester 

 

Első napirend: 
 

1/A. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

96/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Gönczy Pál 
Kéttannyelvű Általános Iskola alapító okiratát az alábbi 
módosításokkal, a mellékletben csatolt formában: 

 
Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

A költségvetési szerv 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
Neve: Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola  
 
 
Alaptevékenységen belüli speciális 
tevékenység: 
 
- angol nyelvi emelt szintű oktatás  
- matematika emelt szintű oktatás 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény   
121.§.(29) bek. a, és b, pontja értelmében:  
- ha a tanuló a megismerő funkciók, vagy 

A költségvetési szerv 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 66. §-a, alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
 
 
Neve: Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 
és Sportiskola 
 
Alaptevékenységen belüli speciális 
tevékenység: 
 
- matematika emelt óraszámú oktatás 
 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  1 
121.§.(29)bek. a, és b, pontja értelmében 
kimenő rendszerben 2012.szeptember 1-jétől:  
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a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
- illetve ha a tanuló megismerő funkciók, 

vagy a viselkedés fejlődésének organikus 
okra vissza nem vezethető tartós és 
súlyos rendellenességével küzd.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Az alaptevékenység szakfeladatai 2009. 

december 31-ig: 

 552323 Iskolai intézményi 
étkeztetés 

 751922      Önkormányzatok, 
valamint kistérségi társulások 
elszámolásai 

 801214 Általános iskolai nappali 
rendszerű nevelés oktatás, korai 
kéttannyelvű oktatás 

 801225   Sajátos nevelési igényű 
tanulók nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelése, oktatása 

 805113 Napköziotthoni és 
tanulásszobai foglalkozás 

Kiegészítő tevékenység: 

 552411 Munkahelyi vendéglátás 
Kisegítő tevékenység: 

 701015      Saját vagy bérelt ingatlan 
hasznosítása 
 -   kiadásainak aránya  2 % 

 
Az alaptevékenység szakfeladatai 2010. 
január 1-től: 
 

 856013 Fejlesztő felkészítés  
 
 
 
 
 
 
 

 
- testi, érzékszervi, értelmi, 

beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

- a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd; 

 
Speciális személyi és tárgyi feltételeket igénylő, 
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
nevelése, oktatása a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakértői véleménye alapján a 
2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben: 

- érzékszervi fogyatékos: látássérült (alig 
látó, gyengén látó), hallássérült 
(nagyothalló) tanulók, 

- autizmus- spektrumzavarokban 
(autisztikus) szenvedő tanulók. 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdők 

 
A bekezdés megszűnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bekezdés megszűnik 
 
A bekezdés megszűnik 
 
 
 
 
Az alaptevékenység szakfeladatai 2010. 
január 1-től: 
 
 
Kikerül a felsorolásból 
 
Kiegészül: 

 921202 Utánpótlás-nevelés támogatása 
Közoktatási típusú sportiskolai feladatok 
ellátása felmenő rendszerben a 
2012/2013-as tanévtől, 1. évfolyamtól, 
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Típus szerinti besorolása:  

A tevékenységek jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

Közszolgálati szerv fajtája: 
Közintézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkciója alapján: Önállóan működő és 
gazdálkodó 
 

Kiegészítő tevékenység: 

   562917 Munkahelyi étkeztetés 

   562920 Egyéb vendéglátás 

 

Kisegítő tevékenységei, arányának felső 

határa a szerv kiadásaiban:  

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

Kisegítő tevékenység felső határa: 10 % 
 

csoportbontással. Szakágazati 
sportképzés az alábbi területeken: úszás, 
kézilabda, tollaslabda, birkózás, sakk  
(sportiskolai kerettanterv alkalmazásával) 

   562917 Munkahelyi étkeztetés 

   562920 Egyéb vendéglátás 

 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 
 

Besorolás gazdálkodási jogkör alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó 
 
 
 
 
 
 
 

A bekezdés megszűnik 
 
 
 

A bekezdés megszűnik 
 

 
Határidő: 2012. augusztus 3. 
Felelős: jegyző 
 

1/B. 
 

Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális, sport bizottság megtárgyalta a 
napirend mindegyik alpontját és az összes előterjesztést egyhangúlag 
támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
97/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Thököly Imre 
Kéttannyelvű Általános Iskola alapító okiratát az alábbi 
módosításokkal, a mellékletben csatolt formában: 
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Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Alaptevékenységen belüli speciális 
tevékenység: 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. 
121.§. (29) bek. a, és b. pontja értelmében: 

- ha a tanuló a megismerő funkciók, vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd. 

- Illetve ha a tanuló megismerő  funkciók, 
vagy a viselkedés fejlődésének 
organikus okra vissza nem vezethető 
tartós és súlyos rendellenességével küzd 

 
Az intézmény szakmai és pedagógiai programjai 
megvalósítása során együttműködik más 
közoktatási intézményekkel. 

- szakmai továbbképzések 
- hospitálások biztosítása 
- informatika 
- magyar-angol kéttannyelvű oktatás 
- kompetencia-fejlesztés, 
- IKT módszertan területén, valamint a 

Pedagógiai Programban jóváhagyott és a 
Helyi tantervben megjelenített tantárgyak 
esetében. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Alaptevékenység szakfeladatai 2010. január 
01-től: 
... 
●  852024       Általános iskolai felnőttoktatás (5-
8. évfolyam) 

 856013  Fejlesztő felkészítés  
 
Maximális gyermek, tanuló létszám:  
558 fő 
Ebből az ifjúsági tagozatra: 
 30 fő 
Tagozat megnevezése: 
Ifjúsági tagozat 

 

Alaptevékenységen belüli speciális 
tevékenység: 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. 
121.§. (29) bek. a, és b. pontja értelmében kifutó 
rendszerben 2012.szeptember 1-től: 

- testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

- a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd; 

 
Speciális személyi és tárgyi feltételeket igénylő, 
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
nevelése, oktatása a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakértői véleménye alapján a 
2012/13-as tanévtől felmenő rendszerben: 

- érzékszervi fogyatékos: hallássérült 
(nagyothalló) tanulók, 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdők 

 
Az intézmény szakmai és pedagógiai programjai 
megvalósítása során együttműködik más 
közoktatási intézményekkel. 

- szakmai továbbképzések 
- hospitálások biztosítása 
- informatika 
- magyar-angol kéttannyelvű oktatás 
- kompetencia-fejlesztés, 
- IKT módszertan területén, valamint a 

Pedagógiai Programban jóváhagyott és a 
Helyi tantervben megjelenített tantárgyak 
esetében. 

 
 
 
 
Kikerül a felsorolásból 
 
Kikerül a felsorolásból 
 
Maximális gyermek, tanuló létszám:  
558 fő 
A bekezdés megszűnik. 
 
A bekezdés megszűnik. 
 

 
Határidő: 2012. augusztus 3. 
Felelős: jegyző 
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1/C. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

98/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Bárdos Lajos 
Általános Iskola alapító okiratát az alábbi módosításokkal, a 
mellékletben csatolt formában: 
 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Alaptevékenységen belüli speciális 
tevékenység: 

 

 Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 121.§.(29) bek. a, és b, pontja 
értelmében:  
- ha a tanuló a megismerő funkciók, vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus, vagy 
nem organikus okra visszavezethető tartós 
és súlyos rendellenességével küzd, 
nevezetesen diszlexia, diszgráfia, 
integráltan oktatható diszfázia, gyermekkori 
és atipusos autizmus, enyhe- közepes 
hallássérülés esetében.  
- Az intézmény szakmai és pedagógiai 
programjai megvalósítása során 
együttműködik más közoktatási 
intézményekkel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az alaptevékenység szakfeladatai 2010. 

január 1-től: 
 

Alaptevékenységen belüli speciális 
tevékenység: 
 

 Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

törvény 121.§.(29) bek. a pontja 

értelmében 2012. szeptember 1-től 

kimenő rendszerben kimenő rendszerben: 

 testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

 
Speciális személyi és tárgyi feltételeket 
igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált nevelése, oktatása a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakértői véleménye 
alapján a 2012/13-as tanévtől felmenő 
rendszerben: 

- testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) 
tanulók, 

- autizmus - spektrumzavarokban 
szenvedő (autisztikus), 

- beszédfogyatékos tanulók fejlesztő 
nevelése és oktatása kis létszámú 
osztályban. 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdők 

 

Az alaptevékenység szakfeladatai 2010. 

január 1-től: 
 
 



8 
 

 856013 Fejlesztő felkészítés 
 

Kikerül a felsorolásból 
 
Kiegészül: 

 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

 

 
Határidő: 2012. augusztus 3. 
Felelős: jegyző 
 

1/D. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

99/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Pávai Vajna 
Ferenc Általános Iskola alapító okiratát az alábbi módosításokkal, 
a mellékletben csatolt formában: 
 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 66. §-a, valamint a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi 
CV. törvény 1. §-a alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
Alaptevékenységen belüli speciális 
tevékenység: 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  1 
121.§.(29)bek. a, és b, pontja értelmében:  
- ha a tanuló a megismerő funkciók, vagy 
a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 
- illetve ha a tanuló megismerő funkciók, 
vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
vissza nem vezethető tartós és súlyos 
rendellenességével küzd.   
 
 
 
 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 66. §-a, alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
 
 
Alaptevékenységen belüli speciális 
tevékenység: 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók ellátása a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény  1 
121.§.(29)bek. a, és b, pontja értelmében 
kimenő rendszerben 2012.szeptember 1-jétől:  

- testi, érzékszervi, értelmi, 
beszédfogyatékos, autista, több 
fogyatékosság együttes előfordulása 
esetén halmozottan fogyatékos, a 
megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének tartós és súlyos 
rendellenességével küzd, 

- a megismerő funkciók vagy a 
viselkedés fejlődésének súlyos 
rendellenességével küzd; 
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 Az alaptevékenység szakfeladatai 2009. 

december 31-ig: 

 552323 Iskolai intézményi 
étkeztetés 

 751922      Önkormányzatok, 
valamint kistérségi társulások 
elszámolásai 

 801214 Általános iskolai nappali 
rendszerű nevelés oktatás, korai 
kéttannyelvű oktatás 

 801225   Sajátos nevelési igényű 
tanulók nappali rendszerű, általános 
iskolai nevelése, oktatása 

 805113 Napköziotthoni és 
tanulásszobai foglalkozás 

Kiegészítő tevékenység: 

 552411 Munkahelyi vendéglátás 
Kisegítő tevékenység: 

 701015      Saját vagy bérelt ingatlan 
hasznosítása 
 -   kiadásainak aránya  2 % 

 
Az alaptevékenység szakfeladatai 2010. 
január 1-től: 
 

 856013 Fejlesztő felkészítés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Típus szerinti besorolása:  

A tevékenységek jellege alapján: 
Közszolgáltató költségvetési szerv 

Közszolgálati szerv fajtája: 
Közintézmény 

Feladatellátáshoz kapcsolódó 
funkciója alapján: Önállóan működő és 
gazdálkodó 

Speciális személyi és tárgyi feltételeket igénylő, 
sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
nevelése, oktatása a szakértői és rehabilitációs 
bizottság szakértői véleménye alapján a 
2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben: 

- érzékszervi fogyatékos: hallássérült 
(nagyothalló) tanulók, 

- autizmus- spektrumzavarokban 
szenvedő (autisztikus) tanulók 

- megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének súlyos rendellenességével 
küzdők 

 
 
A bekezdés megszűnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bekezdés megszűnik 
 
A bekezdés megszűnik 
 
 
 
 
Az alaptevékenység szakfeladatai 2010. 
január 1-től: 
 
Kikerül a felsorolásból 
 
Kiegészül: 

 552411 Munkahelyi vendéglátás 

 562917 Munkahelyi étkeztetés 

 562920 Egyéb vendéglátás 

 680002 Nem lakóingatlan 
bérbeadása, üzemeltetése 

 701015 Saját vagy bérelt ingatlan 
hasznosítása 

 
 
Besorolás gazdálkodási jogkör alapján: 
Önállóan működő és gazdálkodó 
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Kiegészítő tevékenység: 

   562917 Munkahelyi étkeztetés 

   562920 Egyéb vendéglátás 

 

Kisegítő tevékenységei, arányának felső 

határa a szerv kiadásaiban:  

 682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

Kisegítő tevékenység felső határa: 10 % 
 

 
 

A bekezdés megszűnik 
 
 
 
 

A bekezdés megszűnik 
 

 
Határidő: 2012. augusztus 3. 
Felelős: jegyző 
 

Radácsi Gusztáv képviselő megérkezett az ülésterembe. 
 
 

1/E. 
 

Varga Imre: Az előterjesztésben a mellékletben javítani kell: ki kell 
húzni a Szép Ernő utcai telephelyet. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
100/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, az Szép Ernő 
Középiskolai Kollégium alapító okiratát alábbi módosításokkal, a 
mellékletben csatolt formában: 
 

Hatályos alapító okirat Módosított alapító okirat 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzati 
Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény 66. §-a, valamint a 
költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. 
§-a alapján az alábbi (egységes szerkezetbe 
foglalt) alapító okiratot adja ki: 

 

Az alaptevékenység szakfeladatai 2011. 

január 1-től: 

 682002 Nem lakóingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 66. §-a, alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító okiratot adja ki: 
 
 
 
 
Az alaptevékenység szakfeladatai 2011. 
január 1-től: 

 680002 Nem lakóingatlan 

bérbeadása, üzemeltetése 
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Telephelyei, címe: 
 
4200 Hajdúszoboszló, Szép Ernő u. 17. 
Helyrajzi szám: 3342 Tulajdoni lap szám: 3294 

 
A feladatellátást szolgáló vagyon: 
Ingatlan vagyon: 
... 
4200. Hajdúszoboszló, Szép Ernő u. 17.  
Helyrajzi szám: 3342 Tulajdoni lap szám: 3294 

 

Kikerül az alapító okiratból. 
 
 
 
 
 
Kikerül az alapító okiratból. 
 

 
Határidő: 2012. augusztus 3. 
Felelős: jegyző 
 

Második napirend: 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Városgazdálkodási Zrt. 
vezérigazgatója. 
 
Dr. Sóvágó László: A módosítás oka az, hogy két települést 
hozzávesznek a társuláshoz: Szorgalmatost és Tiszavasvárit. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Tóth Attila), és 1 nem szavazat (Radácsi Gusztáv) ellenében támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

101/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) 
bekezdése e) pontja, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 
CCIX. törvény 1. § (1) bekezdés c) pontja, valamint az 1997. évi 
CXXXV. törvény 3. §-a alapján megtárgyalta a „Hajdúsági és 
Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási Megállapodás 
módosítása" című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
elfogadja Tiszavasvári Város Önkormányzat és Szorgalmatos 
Község Önkormányzatának Hajdúsági és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Társuláshoz csatlakozását, és ennek megfelelően a 
társulási megállapodást a következők szerint módosítja. 
 
1. A társulási megállapodás 11. pontja helyébe az alábbi 11. pont 
lép: 
 
11. A társulási tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a 
szavazatok több mint felével rendelkező képviselő jelen van. A 
javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen szavazata 
szükséges, amennyi meghaladja a jelenlévő képviselő 
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szavazatainak több mint felét. 
 
A társulás tagjai a település felhasználói egyenérték egyszeres és 
lakosságszám kétszeres súlypontozott arányában rendelkeznek 
szavazati joggal, mely arány a felek akarata szerint a következő: 
 

Település neve 
Felhasználói 
egyenérték 

Lakosságszám 
Lakosságszám 

kétszeres 

Felhasználói 
egyenérték 

egyszeres és 
lakosságszám 

kétszeres 

Szavazati 
jog 

Berettyóújfalu  20000  15439  30878  50878  12,28 %  

Bocskaikert  2500  3135  6270  8770  2,12 %  

Földes  3452  4203  8406  11858  2,86 %  

Hajdúböszörmény  38460  31773  63546  93307  22,51 %  

Hajdúdorog  6756  9078  18156  24912  6,01 %  

Hajdúhadház  12000  13234  26468  38468  9,28 %  

Hajdúszoboszló  38000  23801  47602  85602  20,66 %  

Komádi  4600  5904  11808  16408  3,96 %  

Magyarhomorog  400  1003  2006  2406  0,58 %  

Polgár  6265  8223  16446  22711  5,48 %  

Szorgalmatos  679  1012  2024  2703  0,65 %  

Téglás  4800  6554  13108  17908  4,32 %  

Tiszavasvári  11733  13386  26772  38505  9,29 %  

Összesen  149645  136745  273490  414436  100,00 %  

 
Szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban 
meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. A társulási tanács 
üléséről készült jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a tanács által 
erre felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon 
belül meg kell küldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalhoz. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
önkormányzati társulási megállapodást elfogadja, és jóváhagyja a 
Társulási Tanács .../2012. (VlI.3.) Víziközmű Társ. számú 
határozatát. 
 
Határidő: 2012. július 6. 
Felelős: polgármester 

 

Harmadik napirend: 

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Városgazdálkodási Zrt. 
vezérigazgatója. 
 
Nyéki István: A társulási döntés tegnapelőtt született, ezért csak az 
ülésre készült el az előterjesztés. A két csatlakozó település 
tulajdonjogot kíván szerezni a Viziközmű Zrt-ben. A szükséges 
felhasználói egyenértéket - 150.000, amelyet májusig kell elérni - már 
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majdnem sikerült így elérni, más települések is csatlakozni kívánnak, 
így az a veszély nem áll fenn, hogy nem lesz meg a szükséges 
egyenérték. 
Jövő héten lesz a Zrt. közgyűlése, a testület egyik tagja legyen 
felhatalmazva arra, hogy képviselje ott a várost és szavazzon arról, 
hogy az említett két település tulajdont szerezzen a Zrt-ben. 
 
Dr. Sóvágó László: A Zrt-nek mi a tulajdona? 
 
Nyéki István: A Zrt. 20 millió Ft alaptőkével alakult, amelyben 22 % 
tulajdonrésze van Hajdúszoboszlónak. Most tőkeemeléssel kívánnak 
tulajdonrészt szerezni benne, tulajdonképpen új részvénykibocsátás 
lesz. 
 
Dr. Sóvágó László: Marosi György Csongor képviselőt javasolja a 
közgyűlésre képviselőnek. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett (Dr. 
Sóvágó László, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), és 1 nem szavazat (Radácsi Gusztáv) 
ellenében támogatta;  
a társulás közgyűlésére képviselőnek Marosi György Csongor 
képviselőt 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, 
Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a 
következő határozatot hozta: 
 

102/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) 
bekezdés n) pontja alapján figyelemmel a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi IV. törvényre, valamint Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIV. törvény 107. § 
alapján megtárgyalta a „Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Zártkörűen Működő részvénytársaság alapszabály-módosítása” 
című előterjesztést, és az alábbi döntést hozza: 
 
A Képviselő-testület támogatja Tiszavasvári és Szorgalmatos 
önkormányzatok Zrt-be tagként történő belépését, és a Zrt. 
jegyzett tőkéjének mindösszesen 22.140.000.- Ft összegre 
emelését. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata nem kíván részt 
venni további vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával a 
tőkeemelésben, nem kíván élni az Alapszabály XVI. 3. pontjának 
rendelkezése szerint az önkormányzat harmadik személlyel 
szemben megillető elsőbbségi jogával. 
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A Képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képező 
alapszabályt elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a döntés Zrt. közgyűlésén történő 
ismertetésére. 
 
Határidő: 2012. július 5. 
Felelős: polgármester 
 

Negyedik napirend: 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Városgazdálkodási Zrt. 
vezérigazgatója. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság 3 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést. 
 
Nyéki István: A bérleti szerződés olyan minimum 
követelményrendszert állít fel, amely kielégíti a törvényi előírásokat. 
2012. július 14-én hatályba lép, megelőzve a törvény idevonatkozó 
rendelkezéseinek hatályba lépését. A szolgáltatás átadása folyamatos, 
legkésőbbi és legkorábbi időpontja is december 31., közben folynak a 
háttérmunkák. Ebben az évben még így marad minden, az új 
szolgáltató 2013. január 1-től kezdi meg működését. A személyi és 
technikai feltételek és az üzemeltetési díjak ugyanazok maradnak, mint 
most, az üzemeltetésért fizetendő bérleti díj pedig megegyezne a 
jelenleg is fizetett bérleti díjjal. 
 
Dr. Sóvágó László: A város lakosságának tudomására fogja hozni, 
hogy az önkormányzattól elvették a víziközművet és olyan feltételeket 
szabtak, amelyekkel nem lehet üzemeltetni, pedig az önkormányzat 
erre képes lenne, ahogy most is, a továbbiakban is. Az okokról nincs 
tudomása, nem érti mi a jó ebben. 
Miért kell 15 évre kötni a szerződést? 
Mi lesz akkor, ha a cég nem fog gazdaságosan működni, mi lesz, ha a 
befektetett pénzt nem kapják vissza? 
 
Nyéki István: Minden kérdésre nem tud válaszolni, mert nem illetékes. 
Azért 15 évre kell kötni, mert a törvény 15-35 évre enged szerződést 
kötni. A díjak megállapításával kapcsolatban: jelenleg sem az 
önkormányzat határozza már meg 2011. decembertől. A továbbiakban 
a díjat a szolgáltatótól függetlenül nem az önkormányzat fogja 
megállapítani. 
Ha a szolgáltatónak nem térül meg a díjból a költségei az a 
szolgáltatótól független okok miatt lehet; bízik abban, hogy a központi 
ármegállapítás figyelemmel lesz a valós költségekre és jogos 
költségnek ismeri el a bérleti díj fizetését. 
A kapott bérleti díjat az önkormányzat csak kötötten használhatja fel: a 
víziközművek fejlesztésére és a víziközművek fejlesztésére felvett hitel 
törlesztésére. 
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Ha változik a világ és előnyösebb lenne önállóan működtetni: mivel a 
szerződés az önkormányzat és a önkormányzat által 22 %-ban 
tulajdonolt cég között köttetik, a tulajdonostárs kiválhat a cégből. 
Törvényi változás esetén lehetőség van a szerződés újratárgyalására, 
felülvizsgálatára.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), 1 nem 
szavazattal (Radácsi Gusztáv) és 1 tartózkodással (Dr. Sóvágó László) 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

103/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a hajdúszoboszlói 
víziközművek üzemeltetésével a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságot bízza meg. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt bérleti-
üzemeltetési szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2012. július 14. 
Felelős: polgármester 

 

Ötödik napirend: 

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Városgazdálkodási Zrt. 
vezérigazgatója. 
 
Nyéki István: A távhőszolgáltatás díjait az illetékes miniszter 
rendeletben állapítja meg. A Magyar Energia Hivatal tesz javaslatot a 
miniszternek, de ehhez be kell szereznie a település önkormányzatának 
állásfoglalását. A díjakat az előterjesztésben leírtak szerint javasolja a 
szolgáltató megállapítani, annak érdekében, hogy a szolgáltató 
felmerült költségeit a beszedett díjak fedezzék. A jelenlegi díjak nem 
fedezik a költségeket, ezért támogatást kap a szolgáltató az államtól. 
 
Dr. Sóvágó László: Tehát a jövőben sem a víz, sem a szennyvíz, sem 
a távhő díjai nem az önkormányzat döntésétől függenek. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatta. 
 
Tóth Attila: Amennyiben a miniszter ezeket az árakat állapítja meg, az 
mit jelent a lakosság számára mennyiben jelent növekedést? 
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Nyéki István: A hődíjnál ez kb 30 %-os emelkedést jelentene, az 
alapdíjak jelentéktelen mértékben emelkednének (2,2 %), mert itt 
nincsenek olyan jelentős költségnövelő tényezők, mint a földgáz áránál. 
A jelenlegi díj 1,5 ével ezelőtti, mert a miniszter befagyasztotta a díjat. 
 
Dr. Sóvágó László: Amíg nem ismerjük a támogatás mértékét, addig 
nem tudjuk, hogy mit jelent ez a lakosság számára. Vagy a lakosság 
nyakába varrják az emelést, vagy a támogatás mértékét növelik. De 
legyünk bizakodóak, hogy lesz állami támogatás. 
 
Nyéki István: A legrosszabb lehetőség az, ha egyáltalán nem lesz 
támogatás, és a lakosságra terhelik a teljes költséget. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kocsis Róbert, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné), 1 nem szavazattal (Radácsi Gusztáv) és 3 
tartózkodással (Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Tóth 
Attila) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

104/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Magyar Energia 
Hivatalnak a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tv. 57/D. §. 
(4.). bek. alapján megkért állásfoglalására javasolja, hogy  
Hajdúszoboszlón a lakossági távhőszolgáltatás díjai 2012. október 
1-től  
- fűtési alapdíj:    381,- Ft + ÁFA/lm3/év, 
- használati melegvíz alapdíj:   57,- Ft + ÁFA/lm3/év, 
- hődíj:            4.522,- Ft + ÁFA/GJ 
összegben kerüljenek megállapításra. 
 
Határidő: 2012. július 10. 
Felelős: jegyző 

 

Hatodik napirend: 

 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), és 2 
tartózkodással (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

105/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a villamos és földgáz energia Sourcing Hungary Kft. 
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által szervezett önkormányzatokból álló csoport keretében történő 
beszerzéséhez. Felhatalmazza a polgármestert az előkészítő 
dokumentumok és a szükséges szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

Hetedik napirend: 

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor, főépítész. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság támogatta az 
előterjesztést: a határozati javaslat 1. pontjáról nem hozott döntést, a 2. 
és 3. pontját egyhangúlag támogatta. 
 
Tokai-Kiss Gábor: A határozati javaslat 1. pontjának csak az első 
mondatát függessze föl a testület, a második mondattól kezdve döntsön 
róla. 
 
Dr. Sóvágó László: Ez így járható út. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, 
Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

106/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló város Önkormányzati Képviselőtestülete 
támogatja, hogy a településrendezési tervek K-4 jelű 
felülvizsgálata és módosítása az alábbiak szerint történjen: 
1. Az új extrém csúszdapark területe legyen átsorolva K 3.5 jelű 
övezetbe, az övezeti lehatárolások a geodéziai bemérésekkel 
összhangban kerüljenek megállapításra. 
2. A Művelődési Központ telkét érintő felülvizsgálat visszavonásra 
kerül. 
3. A Vénszőlőskert mögötti tervezett erdőterület visszavonását 
érintő tájékoztatót az Önkormányzat tudomásul veszi, egyben kéri 
a megyei szabályozási terv felülvizsgálata / módosítása esetén az 
eredeti kérelem figyelembe vételét. 

 
Határidő: folyamatos, illetve 2012. december 31. 
Felelős: főépítész 

 

Nyolcadik napirend: 

 
Harsányi István: A nepperkérdéssel nem foglalkozik ez az anyag? 
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Dr. Vincze Ferenc: A nepper nem jogi fogalom. De foglalkozik, a 3. 
oldalon a 5. § 1) bek. j) pontja: „szálláshelyet közterületen jogosulatlanul 
hirdet”, ezzel a rendelkezéssel kezeljük a kérdést. 
 
Dr. Papp Jenő: Az egyik bekezdésben szerepel: „Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló” Tehát a kirívóan közösségellenes 
magatartásokat az önkormányzat határozza meg? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Igen. 
 
Dr. Rácz Tiborné: Mit jelent az pontosan, hogy „szálláshelyet 
közterületen jogosulatlanul hirdet”? A tervezet szerint ez 50-150 ezer Ft 
pénzbírsággal és más szankcióval is büntethető. 
Érvényt szerzünk most már annak a rendelkezésnek, hogy 
„zöldterületre, díszburkolatra járművel ráhajt, vagy azon parkol”? Ez 
örök problémánk, mert a parkolóink üresek, a zöldterületeink pedig 
foglaltak. Most már érvényt tudunk szerezni hivatalosan is ezeknek a 
visszásságoknak? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Igen, a jogalap ezzel a rendelettel teremtődik meg. 
A Közterület-felügyelettel törekszenek arra, hogy minél kevesebb ilyen 
szabály megsértése forduljon elő, és szankcionálva legyen. Ahol lehet, 
kell büntetni, mert nem csak a fizető parkolók üresek, hanem az 
ingyenesek is. 
A nepper közterületen jogosulatlanul szálláshelyet hirdet: nincs 
engedélye és táblát helyez el, a közterületet úgy használja, hogy ott áll, 
kulcsot ráz, közlekedési eszközzel, biciklivel parkolóhelyet foglal el, 
nem fizet érte, megsérti a közlekedési szabályokat, rongálja a 
zöldterületet. Ez a mondat ennyit takar, hogy nem lehet szálláshelyet 
hirdetni csak táblával, engedélyezve. 
 
Kocsis Róbert: A zöldterület mellett kiegészítené a szabályozást azzal, 
hogy „ha díszburkolaton áll…”, ezt javasolja, hogy vegyék bele a 
jogszabály-szövegbe. Az engedély nélküli, táblával történő 
szálláshirdetést sokkal kevésbé érzi problémásnak, mint azt, hogy 
mindenki arra panaszkodik, hogy a motorosok szervezett formában 
elviszik a vendéget. A kettő jelenséget nem lehet szerinte egy 
kategóriaként kezelni. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Egyetért az elhangzottakkal, a díszburkolat 
belekerül a jogszabályba. 
 
Radácsi Gusztáv: A közterület-felügyelők hogyan fogják ezt kezelni, 
van rá hatáskörük, van erre olyan jogszabály, amellyel hatáskörükben 
tudnak intézkedni. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Van hatáskörük, és a rendőrségnek is közlekedési 
szabálysértésben. A közterület-felügyelőknek kevesebb a jogköre, mint 
egy rendőrnek, de van és a jogalap most teremtődik meg. 
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Dr. Sóvágó László: Át kell gondolni, hogy a jövőben mi lesz a 
közterület-felügyelettel, erre december 31-e jó alkalom. Csak azért 
működtetni, hogy elmondhassuk, hogy működik, erre kevés itt a pénz. 
Majd megkérik a polgárokat, hogy az önkéntes jogkövetést gyakrabban 
alkalmazzák. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Tóth Attila), és 1 tartózkodással (Radácsi Gusztáv) támogatta az 
előterjesztést és a következő rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 16/2012. (VII. 05.) önkormányzati rendelete 

a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a 
magatartás elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának 

szabályairól 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a (2) 
bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIV. törvény 51. § (4) bekezdésében, 143. § (4) 
bekezdés c) pontjában, a 146/A. §-ában, a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 17. § (2) bekezdés g) pontjában, 94/A. § (1) és (4) 
bekezdéseiben, 94/B. §-ában, a közterület-felügyeletről szóló 
1999. évi LXIII. törvény 1. § (8) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának 
egyetértésével - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. fejezet 
Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes 
magatartásnak minősül az a magatartás, amely a társadalomra 
nem veszélyes, ezért szabálysértésnek vagy bűncselekménynek 
nem minősül, de a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és 
azt Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
(továbbiakban: képviselő-testület) e rendeletében tiltott, vagy 
kirívóan közösségellenes magatartásnak minősít. 
 
(2) A rendelet azon magatartási szabályok megsértése esetén 
nem alkalmazható, amelyeket magasabb szintű jogszabály 
bűncselekménynek, vagy szabálysértésnek minősít, vagy más 
módon szankcionál. 
 

2. § 
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A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartáselkövetése miatt 
eljáró hatóságok 

 
(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése 
miatt önkormányzati hatósági hatáskörben a jegyző jár el. 
 
(2) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás észlelésekor 
a  közterület-felügyelő figyelmeztetést alkalmazhat, helyszíni 
bírságot szabhat ki, vagy közigazgatási hatósági eljárást 
kezdeményezhet. 
 
(3) Az 5. § (3) bekezdésében szabályozottak észlelésekor a 
mezőőr működési területén helyszíni bírságot szabhat ki. 
 

3. § 
A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése 

miatt alkalmazható jogkövetkezmények és eljárási szabályok 
 
(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetője a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 51. § (4) bekezdése alapján ötvenezer forintig terjedő 
helyszíni bírsággal, vagy százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírsággal sújtható. 
 
(2) A kiszabásra kerülő helyszíni bírság és közigazgatási 
bírság mértékének megállapításánál figyelembe kell venni 
a) a tiltott,  kirívóan közösségellenes magatartás súlyát és a 
felróhatóság mértékét és 
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, 
amennyiben azok a hatóság rendelkezésére álló adatokból 
megállapíthatók, valamint 
c) azt, hogy az elkövetés időpontját megelőző öt éven belül a 
jogsértést elkövetővel szemben szabtak-e ki hasonló magatartás 
elkövetése miatt bírságot. 
 
(3) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetése miatt 
a hatóság intézkedésként elkobzást alkalmazhat. 
 
(4) Az elkobzott dolog tulajdonjoga az önkormányzatra száll. 
 

4. § 
 

(1) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt 
közigazgatási hatósági eljárás kizárólag hivatalból indítható még 
akkor is, ha az eljárás lefolytatására természetes személy vagy 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
jelzése alapján kerül sor. 
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(2) Az eljárás lefolytatására a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
 

II. fejezet 
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások 

 
5. § 

A közterület rendjének, köztisztaságának megsértése 
 

(1) Közterület rendjével és tisztántartásával összefüggően 
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az, aki: 
a) a helyi környezet és természet védelméről szóló 
18/2003.(X.20.) számú önkormányzati rendelet 3. §-ában, 4. § (2)–
(4) bekezdésében meghatározottakat nem tartja be, 
b) a plakátot, hirdetményt tiltott helyre helyez ki – ideértve azt 
a személyt is, akinek érdekében azt kihelyezték - és annak 
eltávolításáról a rendezvényt követő 48 órán belül nem 
gondoskodik. Választási plakátot a választást követő 30 napon 
belül kell eltávolítani. 
c) közhasználatra szolgáló sétányon, játszótéren, parkban, 
ligetben, vagy egyéb zöldterületen a növényzetet elpusztítja, 
megcsonkítja, a padokat, illetőleg egyéb felszerelési tárgyakat 
megrongál, 
d) a játszóteret, parkot, ligetet, vagy egyéb zöldterületet meg 
nem engedett módon vagy célra használ, 
e) zöldterületre, díszburkolatra járművel ráhajt, vagy azon 
parkol, 
f)  a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi 
szabályairól szóló többször módosított 5/2009. (I. 26.) számú 
önkormányzati rendeletben szabályozott magatartási normákat 
megsérti,  
g) közterületi utca névtáblát jogosulatlanul kihelyez, vagy 
eltávolít, 
h)  közterületi utca névtáblát beszennyez, eltakar, vagy 
tájékozató jellegét bármely más módon megszünteti, 
i) a házszámtábla kihelyezésével, pótlásával, cseréjével 
kapcsolatos kötelezettségét megszegi vagy házszámtáblát 
beszennyez, eltakar, vagy bármely más módon a tájékoztató 
jellegét megszünteti, 
j) szálláshelyet közterületen jogosulatlanul hirdet,  
k) a lomtalanítás során nem a közszolgáltató által megjelölt 
időpontban helyezi ki a közterületre a lomhulladékot. 
 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 
a) a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, 
valamint nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 3/2011. (I. 
20.) számú önkormányzati rendeletben szabályozottakat megsérti, 



22 
 

b) engedély nélkül utat megszüntet, elzár, az alatt vagy a felett 
építményt, vagy más létesítményt, illetőleg ezekhez csatlakozást 
létesít, 
c) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükségtelenül ráhajt, 
vagy azt szétszórja, 
d) az úton, az alatt, felett, vagy mellett végzett munka jelzésére 
vonatkozó kötelezettségét megszegi, 
e) az utat, vagy az út műtárgyát megrongálja, 
f) a közlekedés biztonságát veszélyeztetve nem gondoskodik: 
fa) a munkaterület biztonságos körülkorlátozásáról, 
fb) a munkaterület szükséges kivilágításáról, 
fc) a korábbi helyreállítás szükségszerinti kijavításáról,  
fd) az útpálya vagy járda elszennyeződésének 
megakadályozásáról, 
g) a munkák befejezése után - az annak időtartamára ideiglenesen 
kihelyezett - közúti jelzéseket nem távolítja el, a megsérült 
forgalomtechnikai létesítményeket eredeti állapotukba nem állítja 
helyre. 
 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 
a) a közút kezelőjének hozzájárulása nélkül földút, vagy 
stabilizált földút területén építési törmeléket helyez el, 
b) a földút, vagy stabilizált földút területének locsolásával a 
földút állagát rongálja, járhatóságát veszélyezteti. 
 

6. § 
Hajdúszoboszló város jelképeinek megsértése 

 
Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a város 
címerét, vagy zászlóját 
a) pártpolitikai célokra, vagy választási kampányban 
felhasználja, 
b) jogosulatlanul előállítja, használja vagy forgalomba hozza, 
c) a címert, vagy a zászlót erkölcsi érzületet sértő módon 
megrongálja, vagy megsemmisíti. 
 

7. § 
Az élhető környezet védelme 

 
(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki: 
a) engedély nélkül ültet fát közterületre és neme tartja be az 
ültetésre vonatkozó szabályokat, 
b) jogellenesen fát vág ki, vagy fapótlási kötelezettségét nem 
teljesíti, 
c) allergiakeltő növényt, vagy fát telepít. 
 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a 
helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) 
számú önkormányzati rendelet III. fejezetében foglaltakat (víz és 
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vízbázis védelme), IV. fejezet 22. § (1)-(4) bekezdésében 
foglaltakat (zaj és rezgésvédelem) megszegi. 
 
(3) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a 
helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) 
számú önkormányzat rendelet V. fejezetében foglalt, a levegő 
védelmével kapcsolatos rendelkezéseket megsérti, így különösen: 
a) a háztartási fűtőberendezésekkel okozott légszennyezést, 
b) a tarlóégetésre vonatkozó szabályokat, 
c) az avar és kerti, valamint háztartási hulladék égetésére, 
valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat, 
d) az allergén növények elleni védekezési szabályokat. 
 
(4) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 
a) a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X. 18.) 
számú önkormányzati rendeletben, 
b) a települési folyékony hulladék szállításáról és kezeléséről 
szóló 33/2007. (XII. 13.) számú önkormányzati rendeletben, 
valamint 
c) az állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás 
szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008. (VI. 12.) számú 
önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat és igénybevételi 
kötelezettséget megsérti. 
 

8. § 
A temető rendjének védelme 

 
(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás követ el, aki:  
a) a köztemető üzemeltető vagy a temetkezési tevékenységet 
végzőnek kizárólagos feladatát képező tevékenységet 
hozzájárulás nélkül lát el, 
b) sírhelyet, sírbolthelyet, urnafülkét más részére elad, illetve 
síremlék, sírbolt eladását előzetesen a köztemető üzemeltetőjének 
nem jelenti be, 
c) sírhelyen meg nem engedett kialakítási munkát végez, illetve 
nem kér hozzájárulást síremlék, sírbolt építésére vagy nem tartja 
be a Köztemetőre vonatkozó előírásokat, 
d) a köztemetőben lévő tárgyakat hozzájárulás nélkül elszállít, 
e) keletkezett hulladékokat nem a kijelölt szemétgyűjtőben helyezi 
el, 
f) a Köztemetőben engedély nélkül közlekedik járművel, vagy 
állatot visz be, kivéve a vakvezető kutya, 
g) a sírok tartozékai állagát sértő tevékenységet végez, 
h) a köztemető méltóságát sértő magatartást tanúsít, 
i) építési anyagokat, segédeszközöket sírhelyek között engedély 
nélkül, vagy engedélyezett időtartamon túl tárol. 
 
(5) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki 
a) köztemetőnek ki nem jelölt területen halottat temet el, 
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b) halottat temet el, vagy hamvakat helyez el olyan 
köztemetőben, amelynek lezárását elrendelték, 
c) koporsót, sírhelyet vagy sírboltot a hatóság engedélye 
nélkül eltávolít, vagy felnyit, 
d) engedély nélkül urnát temetési helyre elhelyez, vagy onnan 
eltávolít. 
 

9. § 
Az állattartás szabályainak megsértése 

 
(1) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki a 
helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) 
számú önkormányzati rendelet állattartás feltételeit meghatározó 
VI. fejezet 36. §, 37. § (2)-(5) bekezdéseit, valamint a 38. § - 41. §. 
előírásait megszegi. 
 
(2) Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el, aki  
a) közterületen engedély nélkül állatot tart, legeltet, 
b) a város közterületein galambot etet, 
c) a tulajdonában, vagy használatában lévő épület utcai 
homlokzatán lévő madárfészkelő helyek alatti közterületet a 
madarak okozta szennyeződésektől nem tisztítja meg, 
d) ebet nem az erre kijelölt helyen futtat. 

 
III. fejezet 

Záró rendelkezés 
 

10. § 
 

Ez a rendelet 2012. július 10-én lép hatályba. 
 

Kilencedik napirend: 

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta, így az előterjesztésben 
szereplő utcákon jelentős mértékben tudjuk támogatni a felújításokat. 
 
Kocsis Róbert: Üdvözli és támogatja az előterjesztést, mert több utca 
is az ő körzetéhez tartozik. Ezzel olyan régi problémák oldódhatnak 
meg, amelyet ő is régóta szorgalmaz. 
 
Tóth Attila: A maradványösszeg 9,5 millió Ft, az összeg tervezett 
összeg 12 millió 43 ezer Ft. A két összeg közötti különbözetet nem 
találta meg az előterjesztésben. 
 
Kiss Andrea: 9,5 millió Ft + ÁFA együtt adja ki a több mint 12 millió Ft-
os végösszeget. 
 
Radácsi Gusztáv: Az 5. számú körzetből kimaradtak olyan dolgok, 
amelyeket ő leadott, és sokkal fontosabbak lettek volna, amelyeket az 
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előterjesztés nem tartalmaz. Vele senki nem egyeztetett arról, hogy 
melyik a legfontosabb dolog. Ez őt sérti, ezért ezt az előterjesztést nem 
szavazza meg. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Tóth Attila), 1 nem szavazattal (Radácsi 
Gusztáv) és 2 tartózkodással (Kanizsay György Béla, Máté Lajos) 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

107/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Városgazdálkodási Zrt-vel csapadékvíz elvezetés fejlesztések 
megvalósítására 2010. június 10-én és 2011. május 02-án létrejött 
Vállalkozási szerződések teljesítési véghatáridejét 2012. 
november 15. napjában határozza meg. 
 
A 2010. június 10-én kelt Vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletét 
az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően alábbi csapadékvíz 
elvezetés fejlesztési és hozzá kapcsolódó feladatok elvégzésével 
egészíti ki: 
1.) CS-10-0 jelű csatorna a Nyugati sor páros oldalán a 18. sz. 

és a Bordángát utca közötti szakaszon. 
2.) CS-3-0 jelű Ipartelep utcai zárt csatorna építése teljes 

hosszban. 
3.) Bajcsy Zsilinszky utca CS-1-0 jelű csatorna I. ütemének 

(Dózsa György út – Hajdú utca közötti szakasz) befejezése. 
4.) Mátyás király sétány – Fürdő utca torkolatban, Kossuth utca 

- Hősök tere torkolatban, Bocskai utca - kerékpárút 
kereszteződésnél víznyelők, tisztítóakna építése, 
áthelyezése. 

5.) Ady Endre utca ideiglenes forgalomkorlátozás. 
 
A fentebb felsorolt feladatok fedezetéül a csapadékvíz fejlesztések 
feladaton képződött és fel nem használt pénzmaradvány szolgál. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződés 
módosítások aláírására. 
 
Határidő: 2012. november 15. 
Felelős: polgármester 

jegyző 
VG Zrt. vezérigazgatója 

 

Tizedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
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Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Kocsis Róbert: Az előterjesztésben szereplő Rákóczi út zárójelben 
van, ez hogyan értendő: a Rákóczi utca eleje is beletartozik vagy csak 
a Szováti úttól a Déli sorig terjedő szakasza? 
 
Dr. Vincze Ferenc: A Rákóczi útnak a Szováti úttól a Déli sorig terjedő 
szakasza. 
 
Nyéki István: Az előterjesztésben az szerepel, amelyet az 
önkormányzat átvesz az állami közúttól. Vasútállomási út nincsen, ez a 
Rákóczi út, annak is a Szováti úttól a vasútállomásig tartó szakasza. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné) és 3 tartózkodással 
(Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila) támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

108/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar megyei 
Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság között 2004. november 
11-én létrejött „Előzetes megállapodás”-ban foglaltakra tekintettel 
a tulajdonjogok rendezését megelőzően átveszi üzemeltetésre az 
alábbi, földhivatali nyilvántartás szerint országos közút besorolású, 
a Magyar Állam tulajdonában, de a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ vagyonkezelésében lévő útszakaszokat 
azzal a feltétellel, ha a tulajdonos vagy vagyonkezelője a 
tulajdonjogok rendezéséig biztosítja számára annak fenntartási 
költségeit: 
 
- 3319 j. Hajdúböszörmény – Hajdúszoboszló összekötő út 

hajdúszoboszlói burkolt szakasza (Bethlen utca és 
Böszörményi utca) 23+748 – 27+533 km szelvények között 

- 48302 j. Hajdúszoboszló vasútállomási út (Rákóczi út) 
Szováti út – Déli sor közötti szakasza a 0+000 – 1+200 km 
régi szelvény között 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata kéri a fenti útszakaszok 
tulajdonosától illetve vagyonkezelőjétől a tulajdonjogok 
önkormányzat részére történő térítésmentes átadásához 
szükséges dokumentumok soron kívüli megküldését.  
 
Utasítja a jegyzőn keresztül a vagyoncsoportot, a tulajdonjog 
átadásához szükséges dokumentumok előkészítésére, 
felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok 
aláírására. 
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Utasítja a jegyzőt a kezelői jog átadás-átvételére vonatkozó 
megállapodás előkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges dokumentumok aláírására.  
 
Határidő: egyeztetések függvényében folyamatos és azonnal 
Felelős: jegyző 
   polgármester 

 

Tizenegyedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag nem támogatta. Nem javasolja a 
gyalogátkelőhely létesítését, mivel még balesetveszélyesebbé tennék a 
Kossuth utcai csomópontot. Az iskola igazgatója az iskola Kossuth utcai 
bejáratát a gyerekek elől zárja le. A Kossuth utcán megálló gépkocsik a 
kereszteződéshez olyan közel állnak meg, hogy az balesetveszélyes. 
Bár a hatóság kialakíthatónak ítéli meg a gyalogátkelőhely létesítését, 
de 100 méteren belül van egy gyalogátkelőhely a főbejáratnál, 
felesleges még egyet, több millió Ft-ért létrehozni. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Harsányi István: A bizottság úgy véli, hogy ha elfogadjuk a 
tájékoztatót, akkor megkezdődhetnek a tervezési munkálatok. Kéri a 
polgármestert, hogy úgy szavaztasson, hogy az iroda számára 
egyértelmű legyen, hogy mit is kell csinálnia. 
 
Kanizsay György Béla: A két forgalmas út kereszteződésénél 
buszmegálló is van, amelyet sokan használnak, valamint ott pár éve 
halálos baleset is történt; az ott lakók véleményére hivatkozva 
kezdeményezte a gyalogátkelőhely létesítését. Ha megszűnik az iskola 
Kossuth utcai bejárata, még a nagy forgalom megmarad, így 
szükségesnek tartja a gyalogátkelőhelyet Mivel a költségvetésben már 
erről döntöttünk, ezt a tájékoztatót ha elfogadják, ha nem, akkor is meg 
fog épülni a gyalogátkelőhely. Kérdése: mi fog történni, a testületi 
döntés után? Mivel a hatóság kialakíthatónak ítélte a 
gyalogátkelőhelyet, nem látja akadályát a munkálatok megindulásának. 
 
Kocsis Róbert: Amikor erről döntés született, akkor még úgy volt, hogy 
a Kossuth utcán lesz a zebra. Most 100 méteren belül egy újabb 
gyalogátkelő létesülne, amelyet nem tart indokoltnak. Ha ez az 
előterjesztés átmegy, jövőre ő is kér plusz gyalogátkelőhelyeket a 
körzetébe, ha nem szempont az, hogy milyen sűrűn követik egymást. 
 
Kanizsay György Béla: Sem tavaly, sem idén egyetlen egyéni 
képviselő sem emelt szót, hogy legyen gyalogátkelőhely, egyedül ő. Az 
igényekhez forrást is kell csoportosítani, amelyet ő talált is, és ezt a 
testület megszavazta. A februári döntést nem kellene felborítani. Ha az 
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iskola lezárja a Kossuth utcai bejáratot az örvendetes, de ettől még ez a 
csomópont ugyanolyan forgalmas marad. 
 
Radácsi Gusztáv: Kanizsay képviselővel ért egyet. Ismerni kell a 
közlekedési kultúráját annak a környéknek, amely egészen más, mint a 
belvárosé. Támogatni fogja az előterjesztést. 
 
Dr. Vincze Ferenc: A tájékoztató elfogadása sem jelenti azt, hogy neki 
kell kezdeni a zebrának. A hivatalnak mérlegelni kell, hogy az eredeti 
cél megvalósítható-e az előirányzatból, mérlegelni kell, hogy a 
ráfordítás hozhat-e eredményt. Most már a Hőforrás utcáról van szó, 
annak a csomópontnak a kérdését csak részben oldja meg, és a 
közlekedési hatóságtól is pontosabb információt kell szerezni, hogy 
van-e esély ennek az engedélyeztetésére. 
 
Dr. Sóvágó László: A testület eldönti, a hivatal végrehajtja. Erről már 
egyszer szavaztunk, most nem újraértékelésről van szó. 
 
Kocsis Róbert: A hozzászólásokból az derült ki, hogy aki nem ért 
egyet, az nem szavazza meg a tájékoztatót. A februárban született 
döntés a Kossuth utcai átkelőről szólt, azt nem támogatja a közlekedési 
hatóság. 
 
Dr. Sóvágó László: Nem vitatkozhatnak minden döntésünkön utólag 
is. Úgy teszi fel  kérdést szavazásra, hogy „ki az aki a tájékoztatót 
tudomásul veszi”. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv) 2 nem szavazattal (Harsányi István, Tóth Attila) és 3 
tartózkodással (Kocsis Róbert, Örvendi László, Dr. Papp Jenő) nem 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

109/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tájékoztatóban foglaltakat nem veszi tudomásul. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: polgármester 

jegyző 
 

Tizenkettedik napirend: 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
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110/2012. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Kérdések: 
 
Marosi György Csongor: Nyéki István vezérigazgatóhoz a kérdése: 
mikor lesz rágcsálóirtás a városban, mert a belvárosban többen 
jelezték, hogy a Bányász utca és a Szilfákalja környékén megjelentek a 
rágcsálók az esővíz-elvezető aknák környékén. 
 
Nyéki István: Folyamatosan van rágcsálóirtás, szerződésben állunk a 
szakvállalkozóval, az hogy ez a környék mikor kerül sorra, most nem 
tud választ adni, meg fogja nézni és tájékoztatást fog adni. 
 
Dr. Rácz Tiborné: Az elmúlt időszakban rengeteg eső hullt le. A 
szervizutak a belvárosban nem győzik nyelni a vizet, de sok csatorna 
nem is tudja, mert tele van levéllel és sárral. Lehet-e ezen hamarosan 
segíteni? Van-e erre költségvetési keret, be van-e építve ez valahová 
és milyen rendszerességgel zajlik ez? 
 
Nyéki István: Az önkormányzat költségvetése általánosságban 
tartalmaz keretet az utak fenntartására, ebben nincs elkülönítve a 
csapadék-elvezető rendszer karbantartása. Igyekszenek a problémákat 
megoldani, az azonnali munkákat elvégzik. Ezek nagy élőerőt igényelő 
munkák, jövő héttől több közfoglalkozatott fog érkezni, és a következő 
munkákat végzik el: a kilátási háromszögek biztosítása, a csapadék-
elvezető rendszerek karbantartása, az útszéli növények eltávolítása, az 
ott összegyűlt por, szemét összegyűjtése. 
 

Bejelentések: 
 
Dr. Vincze Ferenc: Több telefonhívás érkezett a hivatalba, hogy 
egyesek - nem tudni, hogy kik - pénzt gyűjtenek járdák, kapubejárók 
építésére, aszfaltozására az önkormányzatra hivatkozva. Főleg 
idősebbeket keresnek meg. Nincs ilyen program, senkinek sem adott 
megbízást az önkormányzat, hogy pénzt gyűjtsön. Mindenkit arra kér, 
hogy senkinek se adjon erre pénzt. A városi fejlesztéseket nem ilyen 
módon szokta az önkormányzat megvalósítani. 
 
Kanizsay György Béla: Őt is felhívták a körzetéből, hogy 
járdaépítésre, kapubejáró építésére pénzt gyűjtöttek. Arra kéri a 
lakosságot, hogy senki ne dőljön be ennek. A járdaépítések 
önkormányzati pénzből történnek. A helyszínen, azonnal egyetlen 
szolgáltató sem kér pénzt, hanem utólag csekken kell fizetni, kivéve a 
kéményseprőt. 
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A képviselő-testület ülése 15.25 órakor befejeződött. 
 

K.m.f. 
 

Dr. Sóvágó László              Dr. Vincze Ferenc 
    polgármester                                                                  jegyző 


