
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2012. október 11-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi István, 

Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Rácz Tiborné, Tóth Attila képviselők, Dr. Vincze 
Ferenc jegyző, Farkasné dr. Ungvári Ilona aljegyző, 
Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető-főmérnök, 
Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő, Varga Imre 
oktatási irodavezető, Kunkliné Dede Erika 
egészségügyi, szociális csoportvezető, Márton 
Gábor technikus, dr. Korpos Szabolcs jegyzőkönyv-
vezető és érdeklődő állampolgárok. 

 
Kocsis Róbert képviselő késett az ülésről, a 11. napirend tárgyalása 
közben, 15.08 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 
Dr. Papp Jenő képviselő úr egy sürgősségi indítványt tett a mai ülésre: 
a legutóbbi rendkívüli ülés után beadott panaszt a sajátjának tekinti és 
kéri, hogy azt vegye a napirendjére és tárgyalja meg a testület. 
 
A képviselő-testület a sürgősségi indítvány napirendre vételét 8 igen 
szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Rácz 
Tiborné, Tóth Attila) és 2 tartózkodással (Dr. Sóvágó László, Marosi 
György Csongor) támogatta; 
a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 
10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp 
Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila) és 1 
tartózkodással (Marosi György Csongor) támogatta és a következő 
napirendet fogadta el: 
 

Napirend: 
 
1.) Tájékoztató Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-

piaci helyzetéről, a foglalkoztatási lehetőségekről 
Előadó: munkaügyi kirendeltség vezetője  

 
2.) Tájékoztató a Magyar Vöröskereszt Balmazújváros – 

Hajdúszoboszló Területi Vezetőség munkájáról 
Előadó: területi vezető 
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3.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására 

a) a helyi környezet és természet védelméről szóló 
18/2003.(X.16.) számú önkormányzati rendelet módosítására 

b) az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló helyi rendelet 
módosításra 

Előadó: jegyző 
 
4.) Előterjesztés szociális típusú város-rehabilitációs pályázati 

szándék megváltoztatására 
Előadó: jegyző 

 
5.) Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásokra: 

a) TDM turisztikai pályázatában szereplő fejlesztés (ÉAOP-2.1.3-
12) tulajdonosi hozzájárulásról 

b) Bocskai István Szakképző Iskola kérelméről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
6.) Előterjesztés a Városi Bölcsőde SZMSZ-ének, Szakmai 

Programjának és Alapító Okiratának módosítására 
Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője 

bölcsőde vezetője 
 
7.) Előterjesztés az iskola fogorvosi alapellátás működtetéséről 

Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője 
 
8.) Előterjesztés hatáskör átadására 

Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 
 
9.) Előterjesztés költségvetési intézmény alapítására 

Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 
 
10.) Előterjesztés köznevelési intézmények alapító okiratának 

módosítására  
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 15.30 órától legalább 16.30 óráig 
 
11.) Előterjesztés az úgynevezett Soproni-temető értékesítéséről 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
12.) Előterjesztések a polgármesteri hivatallal kapcsolatban: 

a) a megállapodás megkötésére a járási hivatal kialakításához 
Előadó: polgármester 

 
b) a polgármesteri hivatal átszervezésére, létszámának 

csökkentésére 
Előadó: polgármester 

 jegyző 
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13.) Előterjesztés településrendezési tervek módosítására 
Előadó: sürgősségi képviselői indítvány 

 
14.) Előterjesztés a LEADER-HACS költség megelőlegezésére 

Előadó: jegyző 
 
15.) Előterjesztés Hajdúsági és Bihari Víziközmű szolgáltató Társulás 

Társulási Megállapodás módosítására 
Előadó: jegyző 

 
16.) Tájékoztató játszóterek ellenőrzéséről 

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

eseményekről 
Előadó: polgármester 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.) Előterjesztés beiskolázási támogatása ügyében benyújtott 

fellebbezés elbírálására 
Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke és csoportvezető 

 

Első napirend: 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Bökönyi-Fórián Éva Anett, a 
hajdúszoboszlói munkaügyi kirendeltség vezetője. 
 
Bökönyi-Fórián Éva Anett: 2011. 11. 11-e óta a hajdúszoboszlói 
munkaügyi kirendeltség vezetője. 17 éve dolgozik a munkaügyi 
szervezetben, 8 évig a püspökladányi kirendeltséget vezette. 
A beszámoló szeptemberben készült, így az alábbi kiegészítést teszi 
hozzá: október 1-jén hatályba lépett új jogszabály a lakhatási 
támogatást szabályozza. A Kormány szándéka a mobilitás elősegítése 
a munkavállalás szempontjából, támogatják az albérletet azoknak a 
regisztrált álláskeresőknek, akik munkavállalás céljából költöznek el. 
Szakaszosan 18 hónapra lehet folyósítani a támogatást, az első 6 
hónapban 100.000.- Ft az átlagos támogatás összege, a következő 6 
hónapban 60.000.- Ft, az utolsó 6 hónapban 40.000.- Ft egy fő 
költözése esetén, de ez magasabb család, illetve 3 vagy több fő 
költözése esetén. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Megköszöni a kirendeltségnek a segítő- és 
együttműködési készséget, amely az elmúlt évekhez képest változatlan; 
ez a rendes munkakapcsolat és a rendkívüli helyzetek kezelése 
folyamán is megnyilvánult. 
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A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 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: 
 

129/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló Város és vonzáskörzete munkaerő-piaci 
helyzetéről, a foglalkoztatási lehetőségekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

Második napirend: 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Szatmári Margit, a Magyar 
Vöröskereszt Balmazújváros-Hajdúszoboszló Területi Vezetőség 
területi vezetője és Dr. Orcsik István, területi elnök. 
 
Szatmári Margit: Köszönetet mond a helyi önkénteseknek és 
támogatóknak, az eredményeket az ő segítségüknek köszönhetik. 
Elkísérte őt Dr. Orcsik István elnök úr, aki képviseli a területi 
vezetőséget a megyei vezetőségben és az országos etikai bizottságuk 
elnöke is egyben. A következő hétvégén, 19-én és 20-án, a Magyar 
Vöröskereszt XIII. kongresszusa, a tisztújító közgyűlése 
Hajdúszoboszlón kerül megrendezésre. 
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 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: 
 

130/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Vöröskereszt Balmazújváros-Hajdúszoboszló Területi 
Vezetőség munkájáról adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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Harmadik napirend: 
 

A.) 
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Dr. Sóvágó László: Mivel ez a dolog jelentős a város életében, ezért 
tájékoztatja a közvéleményt. Ez a sokadik érthetetlen kormánydöntés, 
érti az okait, mert sok helyen indokolatlanul vezettek be az állattartási 
korlátozásokat - elsősorban kis falvakban - de nem Hajdúszoboszlón. 
Nem tudja mit fognak szólni ehhez a 10.000 magánágyat birtoklók vagy 
a szállodások, hiszen jogilag így a fürdő mellett is lehet állatot tartani. 
Természetesen vannak szabályok, amelyeket be kell tartani: 
állategészségügyi szabályok, az ÁNTSZ rendelkezései, de ő ismeri 
ezeknek a betartását. A disznó akkor is disznószagot áraszt, ha 
patikakörülmények között tartják, a legyet sem lehet száműzni, a 
szabályok betartásával sem fognak a problémák megoldódni. 
Már nagy a felháborodás, sok vendégtartó jelezte ezt a problémát. 
Eddig is számos esetben szembesültek ezzel a gonddal, több képviselő 
is jelzett ez ügyben, de ilyen jogkörük a jövőben nem lesz. 
Ha rá lett volna bízva a döntés, akkor településkategóriákat határozott 
volna meg, mert sok mezőgazdaságból élő kisebb településeknél volt 
az indokolatlan a korlátozás; vagy építésügyi övezetek szerint: magas 
házakkal és beépíthető területen továbbra is lett volna lehetőség 
korlátozásra; esetleg kivételt tehettek volna üdülővárossal, 
üdülőterülettel, gyógyhellyel. 
 
Máté Lajos: A város 30-40 évvel ezelőtti mezővárosi jellegéből mára 
már teljesen mássá alakult, Hévíz kelet-magyarországi ellenpontja, a 2. 
legkedveltebb üdülőhely, turisztikai teljesítménye sem lebecsülendő. A 
rengeteg betelepülő vállalkozó, akik szállodákat, panziókat építettek 
nem csak a városközpontban, joggal várhatják el, hogy a pályázati 
segítséggel létrehozott befektetéseik a fenntartási időszak végét is 
megérjék, hasznot, biztos megélhetést biztosítsanak. Nem tud 
egyetérteni a Kormány döntésével, megérti, hogy az élelmiszerárak 
drasztikus növekedése miatt egyre többen fognak állatot tartani. Tőle 
azt várják el, hogy a turizmusból élők érdekeit képviselje. Nem ért azzal 
egyet, hogy az állattartással és a vendégtartással foglalkozókat szembe 
kell állítani egymással, de ezek nem feltétlenül egymás mellett létező 
cselekvési módok. 
Kérdése az, hogy a mezőgazdasági bizottságban elhangzott-e olyan 
javaslat, amellyel ezt normális viszonyok között lehet tartani. 
Másik kérdése Jegyző úrtól: korábban a helyi szabálysértéseket meg 
kellett szüntetni, de megtalálták a lehetőséget arra, hogy ezeket 
átmentsék az önkormányzati törvényre hivatkozva, ha nem is 
változatlan formában. Hasonlóan ehhez, van-e kiút ebből a helyzetből, 
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mert emellett a testület nem mehet el, ebből nagyon komoly, helyi, 
társadalmi feszültségek lesznek. 
 
Dr. Sóvágó László: Az idegenforgalmi szezonon kívül eddig is lehetett 
néhány sertést tartani bizonyos területeken. De az nem fogadható el, 
hogy mindenütt a városban, korlátlan számban lehet sertést tartani. 
Minden képviselő érintett volt korábban ebben az ügyben, volt akinek el 
kellett költöznie a körzetéből, mások többször módosították az 
állattartási szabályokat, kiterjesztették a korlátozásokat. 
Ő nem szavazza meg, mert ez nem az ő dolga, hiszen a törvény, mint 
magasabb szintű jogszabály megsemmisíti az alacsonyabb szintűt. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Ez egy üdülőváros, egyes részei más minőségűek, 
különböznek egymástól. Meg fogják nézni, hogy lehet-e tenni valamit ez 
ügyben, a kormányhivataltól kaptak egy anyagot, amellyel 
felülvizsgálhatóak a tiltott, közösségellenes magatartásokat szabályozó 
előírások. Sok jóra nem lehet számítani, mert se tilalom, se korlátozás 
nem lehet. A helyi építési szabályzatban is csekély a mozgástér. 
 
Örvendi László: A rendelet eltörlése nem fog Hajdúszoboszlón nagy 
változásokat okozni. Országosan azért kellett ezt meglépni, mert az 
egyik legfontosabb program az állattenyésztés volumenének növelése. 
Ezt több ezer településen önkormányzati rendelettel megakadályozták. 
A jelenlegi rendeletet a testület 2003. október 20-án hozta, először 
2004-ben módosította kétszer, aztán 2005-ben négyszer, 2006-ban 
kétszer, 2007-ben háromszor, 2008-ban egyszer, 2009-ben háromszor, 
és 2012-ben egyszer. Mindegyik alkalommal az állattartás kárára 
hozták a módosításokat, ugyanakkor a vendégtartás nem növekedett 
ilyen volumennel, csak kiterjedtek olyan területekre is, ahol eddig nem 
volt vendégtartás. Sokat vitatkozott a módosítások során, véleménye 
szerint hagyni kell élni mind az állattartót, mind a vendégtartót. Azért 
nem lesznek itt azonnal, nagy jelentőségű változások, mert ehhez 
jelentős beruházások, engedélyek kellenek, amelyekhez szükségesek 
az említett állattartási szabályok vizsgálata, betartása. Várható lesz a 
csirke, tyúk, kacsa, kakas, azaz a kis jószágok tartása esetleg 1-2 
disznóval, mert ez az emberek megélhetéséhez szükséges, de az 
állattartási szabályokat ez esetekben is be kell tartani. Nem gondolja, 
hogy a Mátyás király sétányon az építéshatóság engedélyt ad egy 60 
férőhelyes disznóól építésére, felesleges ezzel riogatni az embereket. 
Az állattartást korlátozó önkormányzati rendeleteket meg kellett 
szüntetni, mert akadályozták Magyarország állattartásának 
előrelépését. Lehet, hogy a járási hivatal, majd engedélyt kap arra, 
hogy bizonyos korlátozásokat létrehozzon. 
 
Dr. Sóvágó László: A járási hivataloknak nem lesz jogalkotói 
hatáskörük. Nagyobb számban meg fog jelenni a sertéstartás az 
üdülőterülten, ez nem feltétlenül káros, de erre most is meg volt a 
lehetőség, ezért nem kellett volna jogszabályt alkotni. De a sok panasz 
nem lesz megállítható, vannak itt kész ólak, amelyeket csak meg kell 
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tölteni. Nem így kellett volna ezt megoldani, hanem differenciálni 
településenként, vagy a város jellegétől függően. 
 
Máté Lajos: Nem ilyen egyszerű ez a helyzet, az állattartási rendelet 
azért kellett megalkotni, mert voltak problémák. 
 
Dr. Sóvágó László: Legalább 30 éve van állattartást korlátozó 
rendelet. 
 
Máté Lajos: Akkor azért kellett szigorítani, mert nagyon komoly 
problémák voltak. Nem véletlen, hogy minden évben hozzá kellett 
nyúlni és szigorítani, mert a turizmus egyre meghatározóbbá vált, most 
már 12.000-14.000 férőhely van a városban. Ez a lakók között generál 
problémát, az önkormányzatnak nem lesz lehetősége a problémát 
kezelni. A lábasjószág nem fogja zavarni a vendégeket és a 
vendégtartókat, de a disznókkal más a helyzet. Míg a vendég az 
állattartást nem zavarja, fordítva viszont igen. A befektetők 
kétségbeestek, és gyakorlatilag ellehetetlenülnek. Megérti azt, hogy 
alkalmazkodni kell a központi jogszabályokhoz, de az nem megoldás, 
hogy nem lesz ebből probléma és mindent a szőnyeg alá söpörnek. 
Nem annyira derűlátó, nem akarja élezni a két tábor közötti ellentéteket, 
de ezzel valamit kezdeni kell. 
 
Dr. Vincze Ferenc: A törvény előkészítői nem figyeltek egy másik 
állami jogszabályra, amelyek kimondják a gyógyhely és az üdülőhely 
területét. Nem késő kivételt tenni a minősített gyógy- és üdülőhelyekkel, 
és engedélyezni kellene itt a helyi rendeleti szabályozást. 
 
Radácsi Gusztáv: Vitatkozna Máté Lajos képviselő úrral, mert minden 
embernek joga van abból megélni, amiből tud: vendéglátásból vagy 
állattartásból; és ezt ne próbálják meg akadályozni. A hatóság 
meghatározza a körülményeket, az állattartás módját. 
 
Dr. Sóvágó László: A város több mint felében eddig sem volt 
korlátozás. 
 
Örvendi László: A legutóbbi rendeletmódosításkor olyan rokkant 
családfő megélhetését korlátozták, aki saját magának tartott 1-2 sertést, 
hogy legyen neki hús, de a módosítással ezt is elvették tőle. A 
megélhetés sajnos egyre nehezebb, elő kell venni az állattartást, a 
kertet is fel kell ásni, zöldségeket kell termelni. A rendelet eltörlése az 
öngondoskodást nem korlátozza tovább. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazat mellett (Örvendi László, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné), 4 nem szavazattal (Kanizsay György Béla, 
Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila) és 4 tartózkodással (Harsányi 
István, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) 
nem támogatta az előterjesztést. 
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B.) 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta, 2 módosítással: 
- lakások esetében 96 m2-re, családi ház esetén 144 m2-re növekedett 
az ingatlan alapterülete, amely lehetőséget nyújt többgyermekes 
családoknak is pályázat benyújtására, 
- az ingatlan vásárlásától számított 1 évig nyújthatnak be kérelmet az 
önkormányzati támogatásra. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és az elhangzott módosításokkal együtt 
egyhangúlag támogatta. 
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Tóth Attila: Annyit fűzne ehhez hozzá, hogy egészen eddig kellett 
volna várni; a múltkori zárt ülés eredményére utal. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 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 rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
19/2012.(X.11.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók 

önkormányzati támogatásáról szóló 9/2012. (III.22.) önkormányzati 
rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvényének 
32. cikk (2)-(3) bekezdése és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 16. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A R. 6.§ (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
1. A támogatást elbíráló döntés ellen az érintettek: 

a) a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a képviselő-
testülethez benyújtandó fellebbezéssel élhetnek, 

b) a képviselő-testület méltányosságból a R. 2. § ha) pontjában 
megállapított jogosultsági feltételektől: 

ba) lakás/lakóház megállapított hasznos alapterület esetén 
plusz 20 %-kal eltérhet. 
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2.§ 
 
A R. 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
2. A támogatás a kérelem benyújtásának időpontjában 1 évnél nem 
régebben megkötött adásvételi szerződéssel megvásárolt ingatlanra, 
illetve olyan folyamatban lévő építkezésre adható, ahol önkormányzati 
támogatás megállapítására irányuló kérelem benyújtásakor az építendő 
lakáshoz lakáshasználatba-vételi engedélyt még nem adtak ki. 
 

Záró rendelkezések 
3. § 

 
E rendelet 2012. szeptember 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a 
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
 
 

Negyedik napirend: 
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Harsányi István: Az városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Koncentrálni kell a 2014-2020 
közötti pályázati lehetőségekre. 
 
Kanizsay György Béla: Szomorúan vette tudomásul az előterjesztést, 
mert a városnak nagyon sok olyan része van, amelyre ráfér az átfogó 
fejlesztés - utcák szélesítése, járdák, átereszek, árkok javítása - 
amelyekre az utóbbi években kevés összegeket tudtak fordítani. Bízik 
abban, hogy 2014-től lesz erre lehetőség, addig is kéri a lakosság 
türelmét, a maga részéről mindent meg fog tenni azért, hogy a pályázat 
beadásra kerülhessen. 
 
Radácsi Gusztáv: Ez nem megoldás, hogy most nincs lehetőség erre; 
valamit tenni kellene, valamilyen lehetőséget találni kellene. 
 
Dr. Sóvágó László: Ha nincs pályázat kiírva, akkor nem lehet pályázni, 
nem felel meg a város a pályázati feltételeknek. 
 
Dr. Vincze Ferenc: A korábbi kiírás szerint lehetett volna pályázni, az 
új kiírás szerint nem, mert az a terület, amely megfelelt volna, azt nem 
lehet fejleszteni, tehát nincs rá megfelelő terület. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazat mellett (Harsányi István, Majoros 
Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth 
Attila), 3 nem szavazattal (Kanizsay György Béla, Marosi György 
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Csongor, Radácsi Gusztáv) és 1 tartózkodással (Dr. Sóvágó László) 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

131/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő megváltozott feltételek és körülmények 
miatt pályázatot nem kíván benyújtani az európai uniós szociális 
típusú városrehabilitációs konstrukcióra, (kódszáma ÉAOP-
5.1.1/A-12.) Egyetért az Integrált Városfejlesztési Stratégia 
felülvizsgálatának 2013-ban történő befejezésével, érvényesítve a 
2014-2020-as európai uniós ciklusra vonatkozó követelményeket. 
 
Határidő: azonnal, illetve IVS-felülvizsgálatra: 2013. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Ötödik napirend: 
 

A.) 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta 2 módosítással: 
- a helyrajzi szám helyesen 0544 helyett 0554, 
- a határozati javaslatban a polgármester helyett a képviselő-testület a 

tulajdonosi jog gyakorlója. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és a módosításokkal együtt egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 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 határozatot hozta: 
 

132/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló Turisztikai 
Nonprofit Zrt. által prezentált rendezvény kiszolgáló épület füves 
sportrepülőtéren (hrsz.: 0554) történő megvalósításához. 
 
Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: jegyző 

 

B.) 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Az „U” alakú épület által 
közrezárt udvarrészt lefedné és nyílászárókkal lezárná az iskola, a 
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testnevelés órák problémáinak megoldására. A beruházást az iskola 
teljes mértékben saját forrásból végezné el, nem tart igényt 
önkormányzati támogatásra. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 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: 
 

133/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Bocskai István Szakképző Iskola tanügyi épület 
díszudvar-részének lefedéséhez, azzal kapcsolatos 
terveztetéshez, engedélyeztetéshez. 
A beruházás költségeit a mezőgazdasági termelés többlet 
bevétele biztosítja, önkormányzati hozzájárulást nem igényel. 
 
Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: jegyző 
 

Hatodik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
kiegészített előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta az 
kiegészített előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 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: 
 

134/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete jóváhagyja a 
mellékletben szereplő Városi Bölcsőde Alapító Okiratát, SZMSZ-
ét, és Szakmai Programját. 
 
Határidő: 2012. október 19. 
Felelős: jegyző 

intézményvezető 
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Hetedik napirend: 
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 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: 
 

135/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
a) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete az iskolafogászati alapellátás működtetését a 
Hajdúszoboszló Szilfákalja u. 1-3. szám alatt lévő Tüdő-
gondozó földszintjén biztosítja.  (2 kezelőegységgel) 

b) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint fenntartó 
hozzájárul egy iskolai- ifjúsági fogorvosi körzet (fogorvosi 
szolgálat 6416 kódszámon) gyermek-ifjúsági fogorvosi 
körzetté való átminősítéséhez, a feladat működtetésével a 
Járóbeteg-Ellátó Centrum intézményvezetőjét bízza meg. 

c) A fenntartó az iskola fogászati alapellátás területi ellátási 
kötelezettségét az 1. sz., rendelési idejét a 2. sz. 
mellékletnek megfelelően határozza meg. 

 
Határidő: 2012. október 19. 
Felelős: csoportvezető 

intézményvezető 
 

Nyolcadik napirend: 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné) és 3 nem szavazattal (Marosi 
György Csongor, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila) támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

136/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nkt. 
83. § (2) bek. b) valamint a g) pontjaiban megfogalmazott 
hatáskörét 
- dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, a nagyobb 

létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai felvételének 
időpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározásáról,  

- jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, 
továbbképzési programját, 
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átadja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Oktatási, Kulturális 
és Sport Bizottságának.  
 
Határidő: 2012. október 11. 
Felelős: jegyző 

 

Kilencedik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést úgy fogadta el, hogy a határozati javaslatot kiegészítették 
azzal, hogy a pályázati kiírás is szülessen meg. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést a kiegészített határozati javaslattal együtt 
és egyhangúlag támogatta. 
Kérdése: nem lenne-e célszerű beleírni a követelmények közé, hogy 
előnyt jelent a felsőfokú pénzügyi vagy műszaki végzettség? 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális, sport bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést a kiegészített határozati javaslattal együtt 
és egyhangúlag támogatta. 
 
Dr. Sóvágó László: Meghallgatta Pokorni Zoltán kritikáját az oktatási 
törvénnyel kapcsolatban. Még a gimnázium igazgatója, de senki nem 
tudja pontosan, hogy mi lesz a gimnáziummal vagy a kollégiummal, de 
még a jövő évi pedagógus-fizetésekkel is gond lehet. 50 nappal az 
oktatási intézmények államosítása előtt még újabb jogszabályok 
várhatóak. A tervezet szerint 10 napjuk lesz az önkormányzatoknak 
arra, hogy az egymáshoz nem illő intézményeket elválasszák, lehet, 
hogy a gimnázium is ilyen lesz, mert szakiskola is egyben. Pokorni úr 
az iskolák államosítását nem tartja helyénvalóknak, kivenni az 
önkormányzatok kezéből hiba volt. 
Az intézményt most létre kell hozni, ide kerülnek a technikai dolgozók, a 
tanárok és az igazgató megy a tankerülethez. Biztosítani kell az 
eszközellátást, a fűtést, a karbantartást. Alkalmazkodni kell és létre kell 
hozni ezt az intézményt a vezetőjével együtt. 
Az általános- és középfokú oktatásra egyetlen fillért sem biztosított az 
állam, nincs normatíva az itt maradó intézményekre. 
A város működőképessége fenntartható lesz, ha jól oldják meg a 
helyzetet. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné), és 2 nem szavazattal (Radácsi Gusztáv, Tóth Attila) 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
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137/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
a) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elviekben egyetért a Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központ 
költségvetési intézmény létrehozásával. Az létrejövő intézmény 
alapfeladata 2013. január 1-től a jelenlegi: 
- Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, 
- Szép Ernő Középiskolai Kollégium, 
- Bárdos Lajos Általános Iskola, 
- Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola és Sportiskola, 
- Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, 
- Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, 
- Zichy Géza Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
- Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
működtetése. 
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt az intézményalapítással 
kapcsolatos feladatok elvégzésével. 
 
b) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a létrejövő Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központ magasabb 
vezetői álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki, amelynek a 
jogszabályi kötelező előírásokon túl lényeges feltételei a 
következők: 
- Felsőfokú iskolai végzettség (főiskola, vagy egyetem), 
- A pályázat elbírálása során előnyt jelent a közigazgatásban, vagy 
a közoktatásban eltöltött gyakorlat, illetve intézményfenntartásban, 
üzemeltetésben, költségvetési gazdálkodásban szerzett gyakorlat, 
- A magasabb vezetői állás elfoglalásának ideje legkésőbb 2013. 
január 1.  
Ellátandó vezetői feladatok: 
Az alakuló intézmény személyi és tárgyi feltételeinek 
kialakításában való közreműködés. A létrejövő intézmény 
alapdokumentumainak, szabályzatainak elkészítése. Az 
intézményhez tartozó köznevelési intézmények tekintetében 
elvégzendő működtetési feladatok koordinálása.  
Együttműködés az intézményfenntartó központ vezetőjével, illetve 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által 2013. január l-től 
működtetett közoktatási intézmények igazgatóival, vezető 
dolgozóival. 
 
Határidő: azonnal, illetve 

2012. október 11., b) pont esetében 
2012. december 31., az a) pont esetében 

Felelős: jegyző 
 

Tizedik napirend: 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
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Tiborné, Tóth Attila) és 1 tartózkodással (Radácsi Gusztáv) támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatokat hozta: 

 
138/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

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, 
alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 
 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8.§, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
139/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 

 
A Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola és Sportiskola 
alapító okiratának módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gönczy Pál Kéttannylevű Általános Iskola és Sportiskola alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

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 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 38. § (1) 
bekezdése, az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 
8.§, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
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az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 

 921202 Utánpótlás-
nevelés támogatása 
Közoktatási típusú 
sportiskolai feladatok 
ellátása felmenő 
rendszerben a 
2012/2013-as tanévtől, 1. 
évfolyamtól, 
csoportbontással. 
Szakágazati sportképzés 
az alábbi területeken: 
úszás, kézilabda, 
tollaslabda, birkózás, 
sakk (sportiskolai 
kerettanterv 
alkalmazásával) 

szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 
 

 931202 Utánpótlás-
nevelés támogatása 
Közoktatási típusú 
sportiskolai feladatok 
ellátása felmenő 
rendszerben a 2012/2013-
as tanévtől, 1. évfolyamtól, 
csoportbontással. 
Szakágazati sportképzés 
az alábbi területeken: 
úszás, kézilabda, 
tollaslabda, birkózás, sakk 
(sportiskolai kerettanterv 
alkalmazásával) 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
140/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 

 
A Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola alapító 
okiratának módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Thököly Imre Kéttannylevű Általános Iskola alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

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, 
alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 
 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 
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141/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Bárdos Lajos Általános Iskola alapító okiratának 
módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bárdos Lajos Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

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, 
alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 
 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
142/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola alapító okiratának 
módosítása: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

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 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
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az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 

 552411 Munkahelyi 
vendéglátás 

 701015 Saját vagy 
bérelt ingatlan 
hasznosítása 

alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 
Megszűnik 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
 

143/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola alapító 
okiratának módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

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: 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
 

144/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának 
módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 
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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, 
alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
145/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 

 
A Bocskai István Szakképző Iskola alapító okiratának 
módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bocskai István Szakképző Iskola alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

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: 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 
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146/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító okiratának módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

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, 
alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
147/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító okiratának 
módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

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 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
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szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 

szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 
148/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat alapító 
okiratának módosítása 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

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, 
alapján az alábbi (egységes 
szerkezetbe foglalt) alapító 
okiratot adja ki: 
 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzati Képviselő-
testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 38. § 
(1) bekezdése, az 
államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 8.§, az 
államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) 
Kormányrendelet 5. § (4) bek. 
alapján az alábbi - egységes 
szerkezetbe foglalt- alapító 
okiratot adja ki: 
 

 
Határidő:  2012. november 9. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenegyedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag nem támogatta. 
 
Kocsis Róbert képviselő megérkezett az ülésterembe. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag nem támogatta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és nem támogatta. 
 
Radácsi Gusztáv: Nem szabad megválni a temetőtől, de a 
körülményeket rendezni kell, mert a terület tragikus állapotban van, 
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szeméttelep az egész, a gaz 2 méter magas. A városnak erre nincs 
pénze. 
 
Kocsis Róbert: A temetőt most teszik rendbe, ma ott járt és a munka 
folyt, fákat, sarjakat vágtak és hordtak ki. Akkor milyen munka folyik ott, 
van-e erre a városnak pénze, mi történik ott jelenleg? 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A Városgazdálkodási Zrt. emberei évente 1-2 
alkalommal elvégzik a karbantartást, jelenleg ez zajlik ott. 
 
Marosi György Csongor: Ha a közmunkások takarítják az olyan, mint 
halottnak a csók, a munkateljesítmény szempontjából. Tényleg kellene 
kezdeni valamit a területtel, esetleg 2014-től pályázat útján. 
 
Radácsi Gusztáv: Ott a sírokat hivatalosan meg kell szűntetni, erre itt 
most egy vállalkozó ajánlatot tett, amellyel foglalkozni kell. Az 
exhumálás nem kevés pénzbe kerül. Ami ott van, az nem megfelelő 
állapot. 
 
Kocsis Róbert: Óvatosan a közhasznú munka minősítésével, 
látványos eredményű a jelenleg ott folyó munka. Ez önmagában még 
nem elég, de az exhumálási folyamatot azonban nem végezheti el 
akárki. 
 
Harsányi István: Semmiféleképpen sem támogatja az értékesítést. A 
városban máshol is terveznek lakóparkokat, sok eladó ingatlan van. A 
temető az ipari park mellett helyezkedik el, és mivel más, megfelelő 
ingatlana nincs a városnak, ezért várni kellene az eladással. A jövőben 
ezt iparterületté kellene minősíteni. 
 
Radácsi Gusztáv: Valamit ott tenni kell, a fű levágása az utcaszélen 
semmi, ott II. világháborús aknák is vannak, ami ott van az borzadály. 
 
Dr. Papp Jenő: A Városgazdálkodási Zrt. temetői ágazata nem tudná 
az exhumálást elvégezni? 
 
Radácsi Gusztáv: A temető kihordási ideje már lejárt, így ahhoz nincs 
köze a városnak. 
 
Dr. Sóvágó László: Nincs ott már exhumálási lehetőség, a temető 
kihordási ideje lejárt, a temető kezelője nyilvánosan, hirdetmény útján 
felhívja a lakosokat, amelyben közli, hogy mi a helyzet.  
 
Dr. Vincze Ferenc: De jogszabály szerint van, mert az az 
önkormányzatnak kötelezettsége. 
 
Örvendi László: A temető már fel lett számolva, itt már semmilyen 
rehabilitáció, vagy egyéb munka nincs. A felajánlott összeg nevetséges. 
 
Radácsi Gusztáv: Nem adjuk föl a temetőt, de számoljuk fel. 
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Kocsis Róbert: A területet rendben kell tartani, amíg gazdája nem lesz. 
De ez a pénz egy ekkora területért nevetségesen kevés. 
 
Kanizsay György Béla: A szociális városrehabilitációs pályázatból 
felszabaduló összeg - 3-3,5 millió Ft - felhasználható lenne a terület 
rehabilitációjára. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Most az eladásról döntsön a testület, és a hatályos 
jogszabályok ismeretében foglalkozzon a temető megszűntetésével, 
amelynek 2 módja van: újrahasználás, vagy kiürítés, de az utóbbi 
legalább 80-100 millió Ft-ba kerülne, a meglévő síroktól függően. Ez 
még temető, és az is marad, amíg ki nem ürítik, és a kiürítés 
önkormányzati kötelező közszolgáltatási feladat. 
 
Radácsi Gusztáv: 4 vagy 5 sírt kezelnek a hozzátartozók, őket fel kell 
szólítani. 
 
Dr. Sóvágó László: Az előterjesztés a terület eladásáról szól, most 
erről beszéljen a testület.  
 
Majoros Petronella: Néhány éve a Városgazdálkodási Zrt. készített 
egy felmérést, hogy mennyibe kerülne a temető teljes rendbetétele. 
 
A képviselő-testület 2 igen szavazat mellett (Majoros Petronella, Dr. 
Sóvágó László) 9 nem szavazattal (Harsányi István, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila) és 1 
tartózkodással (Dr. Rácz Tiborné) nem támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

149/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el a Hajdúsági Minőségért Kft. vételi 
szándéknyilatkozatát a Tokay és Libagát utcák által határolt 
területre vonatkozóan és nem járul hozzá, hogy Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata a Hajdúsági Minőségért Kft.-vel adásvételi 
szerződés kössön. 
 
Határidő: 2012. október 15. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenkettedik napirend: 
 

A.) 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta. 
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Dr. Vincze Ferenc: A határozati javaslatban szereplő „még 
szükségessé váló módosításokkal” mondatrész azt jelenti, hogy ez az 
elhelyezésben is jelent változást, amely kedvezőbb mindkét fél részére, 
de a részleteket még nem tudták tisztázni. Tehát a jövőre létrehozandó 
kormányablakkal a B épületnek a főbejárattól a főutca felé eső 
szárnyában, mindhárom szintjén úgy tűnik, hogy elférne a járási hivatal. 
Ha ezt tisztázták, akkor a megállapodás így történne. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné) 5 nem szavazattal (Kanizsay György Béla, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila) és 1 tartózkodással 
(Dr. Sóvágó László) nem támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

150/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
járási hivatal létrehozásáról szóló megállapodást nem fogadja el, 
és nem hatalmazza fel a polgármestert a még szükségessé váló 
módosításokkal, a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2012. október 31. 
Felelős: polgármester 

 

B.) 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta. 
 
Dr. Sóvágó László: Arról van szó, hogy megalakítják a járási hivatalt 
és kártérítés, kártalanítás nélkül elveszik az épületeink, ingóságaink és 
dolgozóink egy részét. 
 
Tóth Attila: A használatba vételt jobb időkben államosításnak hívták. A 
Kormány ezen intézkedései miatt embereket kell elbocsátani, amely 
veszélyezteti a megélhetésüket. A kormánypárti képviselők helyében 
átgondolná mindezeket; és ő nem támogatja az előterjesztést. 
 
Dr. Sóvágó László: 30 embert átvesz a járási hivatal, de el is kell 
küldeni embereket. Az átvett emberek mellett a feladatok jelentős 
részét is átveszi a járási hivatal.  
 
Örvendi László: A járási hivatal a felállításával nem csak az épületeket 
veszi el, hanem a feladatokkal együtt veszi át a dolgozókat, így nem 
elbocsátások lesznek. Lesz egy-két elbocsátás is, mert esetleg a 
polgármesteri hivatalban többen vannak, mint amennyinek munkája 
van. 
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Dr. Sóvágó László: A költségvetési törvény alapján egy 
Hajdúszoboszló nagyságú település esetén, a Kormán álláspontja 
szerint 40 fővel el kell látni a megmaradó feladatokat, és még mindig 
53-an vannak a hivatalba. Az elbocsátás tehát nem csak a 
javaslattevők szándéka, hanem a Kormány nem is akar többet 
finanszírozni. A jövőben bizonyos pályázatoknál előírás lesz, hogy csak 
azok indulhatnak, akik végrehajtották a létszámcsökkentést. 20-22.000 
állami tisztség megszűnésével számolnak, amely nem feltétlenül rossz, 
lehet, hogy többen dolgoznak a kelleténél az államigazgatásban, ezt 
nem tudja most megítélni. 
Az nem lenne jó, ha az átvett 30 főt kellemetlenség érné. Nem lenne jó, 
ha bizonyos munkaköröket önmaguk nem tudnák megszűntetni. 
Fogadják el az előterjesztést, mert ha nem, akkor kellemetlen szituációk 
elé néznek. 
 
Örvendi László: Azt, hogy Hajdúszoboszló járási központ legyen, elég 
erős harc után sikerült elérni, és mindent meg is tettünk ezért. Ha most 
nem adjuk át az épületeket, akkor hol lesz a járási székhely, 
Nádudvaron? Kockáztatjuk 30 polgármesteri hivatali dolgozó állását, ha 
most ezt nem szavazzuk meg. Ezek az álláshelyek nem maradnak 
betöltetlenek, százával lesznek rá jelentkezők, más településekről. 
Tehát nagyon meg kell gondolni, hogy hogyan szavaz a testület, mert 
sok ember állását kockáztatják. Mindezzel az előző napirenddel 
kapcsolatban is elmondta a véleményét. 
 
Marosi György Csongor: Ez az előterjesztés most a megmaradó 
dolgozókkal kapcsolatos létszámleépítésről szól. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő) 1 nem 
szavazattal (Tóth Attila) és 2 tartózkodással (Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

151/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kttv. 229.§ (1) bekezdése alapján, a feladatellátás racionálisabb 
megszervezése miatt a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalban 
átszervezéssel 
- az általános igazgatási csoportnál 1 álláshelyet,   
- az oktatási, művelődési, sport irodán 1 álláshelyet, 
- a körzeti építéshatóságon 3 álláshelyet, 
- a kisegítő adminisztrációs tevékenység szakfeladaton 1 
álláshelyet 
2012. október 31. napjával megszüntet.  
Ettől a naptól a polgármesteri hivatal engedélyezett létszámát 
igazgatási szakfeladaton 58 főben, hivatali szakfeladaton 31 
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főben, a hivatalra összességében 95 fő helyett 89 főben, az 
önkormányzat létszámát pedig 847 helyett 841 főben állapítja 
meg.  
A képviselő-testület megvizsgálta és megállapítja, hogy az érintett 
köztisztviselők foglalkoztatására az önkormányzat hivatalánál és 
más költségvetési szerveinél a meglevő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében 
az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 
jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.  
A képviselő-testület az intézményei létszámhelyzetének és az 
intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-
átcsoportosítás lehetőségét is megvizsgálva döntött a 
létszámcsökkentésről.  
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az elbocsátott 
foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogviszony megszüntető okiratok 
kiállításának dátuma 2012. október 22-e legyen. 
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy felmentés, 
végkielégítés esetén a megszüntetett álláshelyek legalább öt évig 
nem állíthatóak vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó kötelező 
többletfeladatok ezt szükségessé teszik.  
A képviselő-testület a létszámcsökkentéshez még szükséges 
6.155.000 Ft-ot 2013. évi költségvetéséből biztosítja.  

 
Határidő:  2012. október 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

Tizenharmadik napirend: 
 
Máté Lajos: Emlékezteti a testületet a rendkívüli ülésre. Van-e a 
testület valamilyen mulasztásban a tekintetben, hogy a márciusi 
testületi ülésen elvi hozzájárulását adta a testület egy átminősítéshez 
azzal, hogy arról később dönt a testület; ez jelent-e valamiféle 
kötelezettséget vagy mulasztást? Másik kérdése az, hogy emiatt az ügy 
miatt rendkívüli ülést kellett összehívni, mert a határidők szorítottak; 
most is szorít vagy már nem, ér-e még valamit ezzel a tárgyalással a 
pályázó? 
 
Dr. Vincze Ferenc: A pályázati kiírást nem ismeri, azt, hogy most segít-
e vagy sem egy esetleges pozitív döntés, arra a kérelmező tudja a 
választ. A szabályozás logikája szerint egy folyamat akkor indul el, ha 
az erre jogosult képviselő-testület ezt elindítja. Majd elindul ebben egy 
részletes vizsgálat, amely lehet pozitív vagy negatív végeredményű. 
Logikai bukfenc, hogy egy ilyen folyamat elindításával a befektető jogot 
vindikálhasson arra a döntésre, amit ő szeretne. A képviselő-testületnek 
jogában áll igennel is, vagy nemmel is szavazni, a szakhatóságoktól 
függetlenül. 
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Dr. Sóvágó László: Tóth Mihály, mint az ügyben érintett gazdálkodó 
szót kér, erről a képviselőknek szavaznia kell. Ki az, aki helyesli, hogy 
Tóth Mihály szót kapjon? 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László,  
Radácsi Gusztáv, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta azt, hogy Tóth Mihály szót kapjon a 
képviselő-testületi ülésen. 
 
Dr. Sóvágó László: Van egy eljárásjogi észrevétele: nem jó, hogy ha 
rendkívüli ülésen döntünk, aztán egy hét múlva újra elővesszük, mert 
az instabilitáshoz vezet. Ebből nem kellene gyakorlatot csinálni, mert 
lehetne ezt akár a költségvetéssel is így megcsinálni. 
Elszomorítja és felháborítja, hogy így packáztak velük, mert többször is 
kérdezte, hogy muszáj-e rendkívüli ülést tartani, mert egyedi ügyekben 
nem szoktak. Egy hetet kellett volna várni, de nem tudtak, így meg 
kellett tartani a rendkívüli ülést. A kedvezőtlen döntés után kiderült, 
hogy mégsem járt le a határidő, mert ha nincs több idő, akkor 
felesleges a feszültséget kelteni, ha pedig van, akkor egyszerűen 
becsaptak. 
Nyomás nehezedik ránk, hogy belterületen korlátozzuk az állattartást, 
ezzel okoztak már kellemetlenséget. Ha kint tartanak állatot a tanyán, 
és ott laknak, ott rendezkedtek be erre az életvitelre, és ott létrehozni 
egy ilyen helyzetet, nem tudja, hogy helyes-e. Mintha nem csak a 
belterületi állattartást néznék rossz szemmel, hanem a külterületit is. A 
tulajdonos nyilatkozata nem kötelez jogilag semmire, bíróság előtt nem 
lehet behajtani, tulajdonosváltás eseten pedig végképp nem. Nem tartja 
okát az állattartás külterületi korlátozásának. 
Úgy fog szavazni, ahogy legutóbb, azaz nem támogatja a kérelmet, 
mert a határidő lejárt, a testület megtette, amit kellett és rendkívüli ülést 
tartott, nem jó így változtatni az álláspontokat.  
A beruházó képviselője - Varga András - szót kér, ki az, aki helyesli, 
hogy szót kapjon? 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta azt, hogy Varga András 
szót kapjon a képviselő-testületi ülésen. 
 
Varga András: Az idő azért vált sürgőssé, mert július 28. után lett 
lehetősége a képviselő-testületnek, hogy ezt az ügyet érdemben 
tárgyalja, minden szükséges eljárás lefolytatása után. A beruházó 
joggal remélhette, hogy a testület támogatja a településrendezési terv 
módosítását, főleg, hogy ebbe komoly pénzösszegeket invesztált, nem 
csak a rendezési terv módosítása miatt, hanem a projekt 
előkészítésébe is. 
Felháborító, hogy - miután a testület előzetesen támogatta az eljárás 
megindítását, és minden eljárás lefolytatása után - olyan helyzetet 
teremtenek egy döntéssel, amellyel akadályozzák. 
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Július 28-a után volt rá 2,5 hónapja a testületnek, hogy tárgyalja az 
ügyet. Miután szeptember 6-án lekerült a napirendről, kérték a 
rendkívüli ülés tartását, mert október 9-ig kellett volna a jogerős építési 
engedélyt benyújtani a pályázathoz. Jelenleg hiánypótlásnak kell eleget 
tenniük az eljárás során, de ehhez szükséges az elfogadott rendezési 
terv, mert anélkül nem tudják teljesíteni a hiánypótlást és nem 
kaphatnak építési engedélyt sem. 
 
Tóth Mihály: Azt nem érti, hogy a múltkori rendkívüli testületi ülésen 
lefolytatott szavazás ellenére miért került erre most megint sor? Ő is 
építkezett, de míg nem volt építési engedély a kezében addig nem 
ruházott be előre. Az senkit nem érdekel, hogy neki eddig mennyi kára 
volt, és mennyi lesz ezután? Ha az épület felépül, akkor az állata büdös 
lesz, a legyek zavaróak lesznek, és akkor elmehet ahová akar. 
sátorfáját. Elege van már a hitegetésből, mert ami ma fehér holnap már 
fekete. 
 
Dr. Papp Jenő: A Kormány most engedte meg az állattartást a 
településeken, az állattartás külterületi korlátozásáról szó sincs. 
Egyébként szavaztak már meg olyan szállodákat és projekteket, 
amelyekre azóta is várnak, hogy megvalósuljanak. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Rácz Tiborné,) 2 nem szavazattal (Kanizsay György Béla, 
Tóth Attila) és 3 tartózkodással (Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Dr. Sóvágó László) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta, illetve rendeletet alkotta: 
 

152/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) 
bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (3) bekezdés b) 
pontja alapján, továbbá az országos településrendezési és építési 
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint módosítja a város sz. 
önkormányzati határozattal elfogadott településszerkezeti tervét, 
melynek része a módosított településszerkezeti terv leírása és a 
módosított településszerkezeti tervlap (T-1/m1 rajzszámú). 
 
Fenti határozat az elfogadástól számított 30. napján lép hatályba. 
 
A módosított településszerkezeti tervet valamint az ezzel 
egyidejűleg elfogadott módosított helyi építési szabályzatot és 
szabályozási tervet a központi nyilvántartásba (VÁTI), valamint az 
érintett véleményező szervek részére meg kell küldeni, melyről a 
városi főépítész gondoskodik. 
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Határidő: 2012. október 31. 
Felelős: főépítész 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2012. (X.11.) számú rendelete 
a helyi építési szabályzat módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
az Étv. 10. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró 

- Ebes község Önkormányzata, 
- Nádudvar város Önkormányzata, 
- Kaba város önkormányzata, 
- Hajdúszovát község Önkormányzata, 
- Nagyhegyes község Önkormányzata, 
- Mikepércs község önkormányzata; 
továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII. 20.) számú Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 
3. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 

- Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának 
Állami Főépítésze, 
- Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi 
szakigazgatási Szerve, 
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 
- Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi 
Irodája, 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatósága, 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, 
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci 
Bányakapitánysága, 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légiközlekedési Igazgatóság, 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Vezetékszolgáltatás-
Felügyeleti kompetencia központ, 
valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről 
és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 
(1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Jegyzője, mint építésügyi 
hatóság véleményének kikérésével  

az újraszerkesztett 6/2012. (III. 22.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

 
Általános rendelkezések 

 
1. § E rendelet területi hatálya kiterjed az alábbi területre: 
Hajdúszoboszló külterület 0585 hrsz.-ú ingatlan „a” alrészlete, 
 
2. § Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezi: 
T-2/m1 jelű szabályozási terv (rajzi munkarész) M = 1: 4 000 

 
Szabályozási terv módosítása 

 
3. § A T-2 jelű szabályozási terv SZH1 tervlapon ábrázolt része a T-
2/m1 jelű szabályozási tervlapon ábrázoltak szerint módosul. 

 
Záró rendelkezések 

 
4. § (1) a) A R. jelen rendelettel módosul az 1. §-ban felsorolt 
területre vonatkozóan.  
b) Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan 
változatlan tartalommal hatályban marad. 
(2) a) Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási 
tervlap a jóváhagyását követő 30. napján lép hatályba.  
b) Jelen rendelet előírásai – az ügyfél kérelmére – a folyamatban lévő, 
de érdemben még el nem bírált ügyekben alkalmazhatók.  
 
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
A képviselő-testület 16.18-tól 16.28-ig általános közmeghallgatást 
tartott. 
 

Tizennegyedik napirend: 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Ennek a 
költsége a tartalékkeretből lesz fedezve; erre azért van szükség, mert 
igaz, hogy le van írva, hogy a költségvetésbe december 31-ig 
visszautalják az összeget, de a kifizetési gyakorlatot ismerve a 
kifizetésből március 31-e is lehet, így meg kell nevezni azt a 
költségvetési helyet, ahonnan ezt az összeget elvesszük. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és a módosítással együtt  - azaz a tartalékkeret terhére 
kiegészítéssel - támogatta. 
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A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 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: 
 

153/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Hajdúk Vidékfejlesztési 
Egyesület tagjaként az egyesület 2012. évi költségvetését 4.820. 
eFt összegben a 2012. évre igénybe vehető 14.200.eFt. állami 
támogatás terhére elfogadja azzal, hogy a Hajdúk Vidékfejlesztési 
Egyesület működése által lefedett települési önkormányzatok 
lakosságarányosan megelőlegezik az egyesület 2012. évi 
működéséhez szükséges forrásokat kölcsön jogcímén az alábbiak 
szerint:  
 

Település 

Lakosságszám 
(54/2011.(VI.10) 

VM. rendelet 
alapján 

a 2012.évi 
költségvetés 
(4.820 eFt.) 

Lakosságarányos 
felosztása (eFt.) 

Ebes 4 412 232 

Hajdúböszörmény 31 636 1 667 

Hajdúdorog 9 055 477 

Hajdúnánás 17 291 911 

Hajdúszoboszló 23 282 1 227 

Hajdúszovát 3 044 160 

Nagyhegyes 2 770 146 

ÖSSZESEN: 91 490 4 820 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata az 1.227.000 Ft tagdíj 
megelőlegezését a tartalék keret terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felkéri az egyesület munkaszervezetének 
vezetőjét, hogy 2012. december 31-ig készítsen ütemtervet a 
kölcsön összegének a tag önkormányzatok részére történő 
visszafizetési ütemezéséről. 
 
Határidő: 2012. október 30. 
Felelős: polgármestere 

 

Tizenötödik napirend: 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Ez a 
napirendi pont rendszeresen, minden hónapban előjön, ennek az az 
oka, hogy elég sűrűn változik a tagok száma, így a szavazati arány is. A 
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legutóbbi szavazati arány módosítására az augusztusi társulási ülésen 
került sor. Január 1-ig több ilyen anyagot már nem küld a társulás, mert 
akkor majd a végleges szavazati arányokat fogja deklarálni. Úgy néz ki, 
hogy teljesül a 150.000 fogyasztói egység, amelynek a törvény szerint 
meg kell lennie. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

154/2012. (X. 11.) 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) 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúsági és Bihari Víziközmű Szolgáltató Társulás Társulási 
Megállapodását a szavazati jogot érintő számítási hiba miatt az 
alábbiak 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 
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 
Felhasználó
i egyenérték 

Lakosságszá
m 

Lakosságszá
m kétszeres 

Felhasználói 
egyenérték 
egyszeres és 
lakosságszá
m kétszeres 

Szavaza
ti jog 

Berettyóújfalu 20000 15439 30878 50878 12,02 

Bocskaikert 2500 3135 6270 8770 2,07 

Földes 3452 4203 8406 11858 2,80 

Hajdúböszörmény 38460 31773 63546 102006 24,11 

Hajdúdorog 6756 9078 18156 24912 5,89 

Hajdúhadház 12000 13234 26468 38468 9,09 

Hajdúszoboszló 38000 23801 47602 85602 20,23 

Komádi 4600 5904 11808 16408 3,88 
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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 
Társulási Tanács 19/2012. (VIII.10.) Víziközmű Társ. számú 
határozatát. 
 
Határidő: 2012. október 12.. 
Felelős: polgármester 
 

Tizenhatodik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A lehetőségekhez képest 
tartsák olyan állapotban a játszótereket, hogy ne kelljen bezárni egyiket 
sem. 
 
Kocsis Róbert: A Luther utcai játszótérrel kapcsolatban november 
végére várható, hogy megtörténnek a szükséges átalakítások? A 
játszótér egész nyáron be volt zárva, november után már nem sokan 
fogják használni. A forgót ki kell cserélni, mert balesetveszélyes, de a 
többi játék, amely 6 éves, hogyan vált balesetveszélyessé? 
 
Dr. Rácz Tiborné: A Szilfákalján, 2009-ben telepített uniós játszótér 2 
eleme már nem felel meg a követelményeknek. A gyártók közölték, 
hogy e játékelemek átalakítása igen magas költséggel járna. Mi történt, 
hiszen 2009-ben kellően átgondolták a játszótér telepítését, és sok 
pénzt fordítottak rá. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A szabványok folyamatosan, szinte 
követhetetlenül gyorsan változnak, a 4 db uniós játszótérből már 3-mal 
gond van. A jövő héten lesz egy találkozó a gyártó és a felügyelő 
képviselőivel és meg fog történni a játszóterek felülvizsgálata. Sok 
esetben minimális beavatkozások szükségesek, de néhány kivétel miatt 
szükséges az egyeztetés. Bízik benne, hogy a karbantartási keret elég 
lesz. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 

Magyarhomorog 400 1003 2006 2406 0,57 

Polgár 6265 8223 16446 22711 5,37 

Szorgalmatos 679 1012 2024 2703 0,64 

Téglás 4800 6554 13108 17908 4,23 

Tiszavasvári 11733 13386 26772 38505 9,10 

összesen 149645 136745 273490 423135 100,00 
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155/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
játszóterek ellenőrzéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Tizenhetedik napirend: 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

156/2012. (X. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Kérdések: 
 
Marosi György Csongor: A Bajcsy-Zsilinszky utca 43. szám előtti 
beszakadt kapubeállóval kapcsolatban: nem lett az aszfalt visszaöntve, 
mikor történik meg a helyreállítás? 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban fog válaszolni. 
 
Máté Lajos: A geotermikus energia hasznosításával kapcsolatban 
kérdezi, hogy a pár évvel ezelőtti projekt hogy áll jelenleg: lehet-e még 
ebből hosszú távon profitálni, vagy ez egy elhalt kezdeményezés? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban fog válaszolni. 
 
Kanizsay György Béla: A Haladás utcán nem kezdődött el a 
csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, mikor fog ez megtörténni. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A szerződés 2012. november 15-ig él, addig 
elvileg minden beruházásnak el kell készülnie, de konkrétan utána fog 
nézni ennek az utcának, mert itt tervezési probléma is lehet. 
 
 
A képviselő-testület ülése 16.40 órakor befejeződött. 
 

K.m.f. 
 

Dr. Sóvágó László              Dr. Vincze Ferenc 
    polgármester                                                              jegyző 


