
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2012. december 20-án 14.00 órakor kezdődött 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Kanizsay György 

Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Rácz Tiborné, Harsányi István, Örvendi László 
képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Lőrincz László 
irodavezető-főkönyvelő, Szilágyiné Pál Gyöngyi 
irodavezető-főmérnök, Varga Imre oktatási 
irodavezető, Nyéki István a Városgazdálkodási Zrt. 
vezérigazgatója, Dr. Korpos Szabolcs technikus,és 
jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő állampolgárok. 

 
Radácsi Gusztáv és Tóth Attila képviselők hiányoztak az ülésről. 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalását és elfogadását javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy 
Kanizsay György Béla képviselő egyéni képviselői indítványát tárgyalja 
meg a testület az előterjesztő kérésére. 
 
A képviselő-testület Kanizsay György Béla képviselő egyéni képviselői 
indítványának napirendre vételét 9 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó 
László, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi 
István, Örvendi László), 1 nem szavazattal (Kocsis Róbert) támogatta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását - 
az elhangzott módosításoknak megfelelően - 9 igen szavazat mellett 
(Dr. Sóvágó László, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi 
István, Örvendi László), és 1 tartózkodással (Marodi György Csongor) 
támogatta és a következő napirendet fogadta el: 
 

Napirend: 
 
1.) Előterjesztés költségvetési intézmény alapítására.  

      Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője, 
                        irodavezető-főkönyvelő 

 
2.)   Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ vezetői 

pályázatának elbírálására. 
Előadó: polgármester 

 
3.) Előterjesztés a Bocskai István Múzeum alapítására. 

       Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője  
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4.) Előterjesztés a 2013. évi közszolgáltatási szerződés megkötéséről –          

autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
szolgáltatás tárgyában - 
Előadó: irodavezető-főmérnök 

 
5.) Előterjesztés közszolgáltatási díjak megállapítására: 

a.) a közterület-használat, közterület-hasznosítás 2013. évi díjtételeinek 
meghatározására, 

b.) a hulladék-kezelés 2013. évi díjának megállapítására, 
c.) az állati-hulladék 2013. évi kezelés-, ártalmatlanítás díjának 

megállapítására, 
d.) a 2013. évi temetéshely- és temetőhasználati díjak megállapítására. 
Előadó:  irodavezető-főmérnök, 

                   Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
 

6.) Beszámoló a köztemető fenntartásáról. 
Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 

 
7.) Előterjesztés a Városi Bölcsőde térítési díjairól és a helyi 

gyermekvédelmi rendelet módosításáról. 
Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője 

  
8.)      Előterjesztés pót-előirányzati igény biztosítására: 

a.) Hajdúszoboszlói Városi Televízió pót-előirányzati igénye, 
b.) A Szép Ernő Középiskolai Kollégium pót-előirányzati igénye, 
c.) A Gönczy Pál, Thököly Imre és a Bárdos Lajos általános iskolák pót-

előirányzati igénye. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
9.) Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak         

meghatározásról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő  

 
10.) Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
11.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2013. évi költségvetési 

koncepciójáról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
12.) Előterjesztés Szél Gyuláné tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről. 
        Előadó  irodavezető-főkönyvelő, 
                     
13.) Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervének 

meghatározására. 
Előadó: polgármester 

 
14.) Előterjesztés az átmeneti elhelyezést nyújtó Malomsori Idősek 

Gondozóháza intézményvezető kérelméről. 
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        Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője 
 
15.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátás minimumfeltételeiről, illetve a 

Járóbeteg-Ellátó Centrum működésével kapcsolatban. 
         Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
16.) Javaslat önkormányzati rendeletekkel kapcsolatosan: 

a.) a talajterhelési díjról szóló 28/2004.(XII.16.) számú önkormányzati 
rendelet módosítására, 

b.) a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítására, 
c.) a tiltott és közösségellenes magatartásokról szóló 16/2012.(VII.05.) 

számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről. 
        Előadó: jegyző, 
                     irodavezető-főkönyvelő, 
                     egészségügyi, szociális csoport vezetője 

                      
17.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről. 
           Előadó: polgármester 
 
18.) Kanizsay György Béla képviselő egyéni képviselői indítványa. 
                     
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 

1.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása 
ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására. 

         Előadó: egészségügyi, szociális csoportvezető 
 

Első napirend: 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az előterjesztést. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi bizottság is egyhangúan elfogadta az 
előterjesztést. 
 
Dr. Sóvágó László: A maga nevében mondott néhány gondolatot, nem 
szeretné, hogyha a közvélemény nem értesülne arról, hogy a parlament 
döntése következtében az eddigi önkormányzati iskolák államosítva lettek, 
úgy gondolták a parlament tagjai, hogy jobb kezekben van az állam 
kezében, mint az önkormányzat kezében, természetesen ezt a véleményt 
nem osztja. Azt gondolta, hogy Hajdúszoboszló oktatása volt olyan magas 
szintű, hogy kár ezt a szintet feladni. Az állam objektív okok miatt nem tudja 
ugyanilyen szinten működtetni az iskolákat. Ezt nem csak azért 
hangsúlyozandó részéről, hogy ismertesse, hanem szeretné, ha a 
hajdúszoboszlói polgárokban tudatosulna, hogy jövőre január 1-től az 
oktatás felügyelete, fenntartása, különösen a dolog szakmai része, azaz 
hogy hogyan tud tanulni a gyerek az iskolában, milyen tantárgyakat tanul és 
kik tanítják, az nem a hajdúszoboszlói önkormányzat hatáskörébe tartozik. 
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Ezen a része a dolognak még az általános iskolák esetében sem, mert 
egyébként a gimnázium, az általános iskola meg a kollégium esetében a 
működtetés, a gondnoki feladatok ellátása önkormányzati hatáskör. 
Hozzátette, hogy mindezt központi normatíva nélkül, a város polgárainak 
pénzéből, állami támogatás nélkül kell megvalósítani, a fenntartáshoz az 
állam egyetlen fillért nem ad. Ezt mind az itt élő emberek pénzéből kell 
előteremteni. Az igaz, hogy idetartozik az étkezés is, a megszervezése és 
ott viszont a hátrányos helyzetű gyerekek esetében 102 eFt/fő évi normatíva 
lesz. Ez kb. az önkormányzat által fizetett étkezési normatíva szűk felének 
felel meg. Ez hozzátartozik a képhez, de a többihez, szemben az 
eddigiekkel semmiféle hozzájárulást nem kapnak. Azt gondolta, hogyha 
megtehetné a középfokú és az alsófokú oktatás legalább úgy forrongana, 
mint a felsőfokú oktatás. Ezt igazán nem lehet megtenni, szemben az 
egyetemi ifjúsággal, amelynek nincs begyökeresedett egzisztenciája. Sok 
pedagógus egzisztenciális félelemből viszonylag csendben tűri, hogy az 
állam lebontsa ezt a jól bevált iskolarendszert. Ezt az intézményt azért kellett 
létrehozni, mert működtetni kell és alapvetően, az említett feladaton túl az 
étkezést kell ellátni. Ha ez jól sikerül, akkor azoknak kell ezt erényéül 
elkönyvelni, akik megszervezték, ha nem jól sikerül - aminek szintén fennáll 
a veszélye - akkor semmiképpen sem az önkormányzatot illeti a kritika. Ami 
tőlük telhető volt, messze az átlag felett megtették. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István, Örvendi 
László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

182/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. 
sz. mellékletben kiadott alapító okirat jóváhagyásával 2013. január 1-jei 
hatállyal megalapítja Hajdúszoboszlói Iskolaműködtető Központot 
(4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 58-64. szám). 
Az létrejövő intézmény alapfeladata a jelenlegi: 
o Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, 
o Szép Ernő Középiskolai Kollégium, 
o Bárdos Lajos Általános Iskola, 
o Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola, 
o Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, 
o Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola, 
o Zichy Géza Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 
o Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
működtetése. 
 
II. Az önkormányzat által alapított új intézménybe a 2. sz. mellékletben 
szereplő dolgozók áthelyezéssel kerülnek. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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Második napirend 
 
Dr. Sóvágó László: Megalakításra került egy intézmény az előbbi 
szavazással, függetlenül attól, hogy egyetért az oktatás ászevezésével, vagy 
sem ezt meg kellett alapítani, mert megállt volna az élet, ezt tükrözi az 
egyöntetű szavazás. Ennek az intézménynek vezetőjét is meg kell választani 
és erre kerül sor a második napirendi pont keretében. Úgy tájékoztatták, 
hogy egyetlen jelölt sem kérte, hogy a képviselő-testület zárt ülést tartson, 
ezért ezt nyílt ülésen teszik meg, ha valaki azt mondja, hogy nem jól van 
tájékoztatva, még kifejtheti egyéb irányú véleményét. 
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 3 igen szavazattal támogatta. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. 
 
Dr. Sóvágó László: Kíván-e a képviselő-testület valakit meghallgatni? A 
bizottsági ülésen meghallgattak minden jelentkezőt igen részletesen. 
Tegnap ő is részt vett az oktatási, városfejlesztési és pénzügyi bizottság 
együttes ülésén, ahol az ülést vezető Rácz Tiborné elnök asszony 
mindenkinek lehetőséget adott a bemutatkozásra, sokan ott is voltak a 
képviselők közül.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László 
polgármester, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Harsányi István, Örvendi László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

183/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva kinevezi a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
Lukács Sándor (Hajdúszoboszló, Liget u. 6.) oktatási referens 
munkakörű köztisztviselőjét, áthelyezéssel, 2013. január 1. napjától 
határozatlan időre a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ 
közalkalmazottjává, egyidejűleg megbízza 2013. január 1-től 2017. 
december 31-ig az intézményvezetői magasabb vezetői beosztás 
ellátásával, három hónap próbaidő kikötésével.  
Garantált illetményét az „F” fizetési osztály 9. fizetési fokozatában 
159.515 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 500%-ában, 
azaz 100.000 Ft-ban határozza meg, melyeket 90.500 Ft-tal kiegészítve 
havi illetményét összesen 350.000 Ft-ban állapítja meg. 
A képviselő-testület utasítja a pénzügyi, gazdasági irodavezetőt a 
magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és 
adminisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza a 
polgármestert az intézkedések aláírására.  
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Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: jegyző  

 

Harmadik napirend: 
 
Varga Imre: Az előterjesztésnek három pontja van, az első előterjesztés a 
megállapodás aláírása, a második az alapító okirat elfogadása, a Bocskai 
István Múzeum megalapítása. A harmadik rész pedig az intézmény élére 
vezető megbízása. A tegnapi bizottsági ülés figyelembevételével kiosztásra 
került egy kiegészítés. Tulajdonképpen az kerül előterjesztésre, hogy 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai 
István Múzeum magasabb vezetői állásának betöltésére pályázatot ír ki. A 
pályázat időpontjáról és a pályázati feltételekről a 2013. év januári képviselő-
testületi ülésen dönt. A pályázati eljárás 3-4 hónapot vesz igénybe. 
Legkésőbb 2013. december 31-ig Dr. Nagy Ibolya muzeológust bízza meg a 
Bocskai István Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátásával. 
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális, sport bizottság legutóbbi ülésén, a 
határozati javaslatot annyiban módosította, hogy az átveendő létszám az 
elfogadott módosító javaslat szerint 2 fő muzeológus és 3 fő teremőr lenne, 
ezt 2:1 arányban fogadta el a bizottság. Ezt a döntést nagy vita előzte meg, 
gyakorlatilag a vita a körül forgott, hogy ez a létszám 5 fő legyen-e, vagy 3 
fő. A bizottság azért ezt a jelenlegi létszámhoz ragaszkodó megoldást 
támogatta, mert úgy gondolták, hogy ez van szinkronban a múzeum 
minősítési besorolásával, azzal, hogy a múzeum a minősítésnek 
megfelelően, annak megfelelő nyitva tartással továbbra is működni tudjon. A 
minősítés feltétele, vagy a minősítésből következik az állami támogatás 
mértéke is, tehát ennek a struktúrának a megtartásával gondolják 
biztosítottnak azt a 11,7 mFt-os állami támogatást, amivel ez a múzeum a 
jövő évben úgy működhet, hogy önkormányzatnak kb. 4 mFt-ot kellene 
hozzátenni ahhoz. Hangsúlyozta, hogy a „területi múzeum” minősítés a 
megyében a második legmagasabb minősítés, ennél magasabb minősítése 
csak a Déri Múzeumnak van. Hasonló minősítésű a böszörményi-, a 
berettyóújfalui- és a püspökladányi múzeum. Ezt a minősítést a múzeum az 
idén ősszel nyerte el. Nem utolsósorban annak köszönhetően, hogy 
időközben egy ún. alfa programos megyei önkormányzati önerővel 
megvalósult pályázaton két részletben egyszer 7 mFt-ot, egyszer pedig 25 
mFt-ot nyert a múzeum a belső tér megújítására. Ez magában foglalja a 
szokásos energia racionalizálással kapcsolatos beruházásokat, illetve a 
lényegi rész a régi állandó kiállítás megújításáról szól. Idén december 31-én 
záródik le a projekt. Meg lehetett volna tartani a megnyitót, de erről nincs 
információja, hogy miért nem tartották meg, valószínű csak szervezési 
nehézségek adódtak, hogy nem tudtak egy időpontot találni. Információja 
szerint januárban lesz a megnyitója ennek az új beruházásnak, ami a 
pályázat kapcsán megvalósult. A pályázati kiírásban szerepel, hogy öt évig 
fenn kell tartani ezt a beruházást. Tehát egyrészről egy megújított múzeum 
lesz, amivel a későbbiekben már ilyen jellegű gond nem lesz, csak 
megfelelőképpen kell üzemeltetni. A működés garanciája a 2 muzeológus és 
a 3 teremőr alkalmazása, annál is inkább, mert a jogszabályok szerint 
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szakterületenként kell alkalmazni egy muzeológust és a múzeumnak két 
fontos szakterülete van: a helytörténeti- és a néprajzi kiállítás, tehát ez már 
önmagában megállapítja, hogy 2 muzeológust kell alkalmazni. Tekintettel 
arra, hogy 4 telephelyen működik a múzeum, azért a 3 teremőr sem sok, 
ugyanakkor a területi múzeum minősítésnél elő van írva a heti 6 napos 
nyitva tartás, napi 6 órával, tehát ezt is valamilyen humánerőforrással 
létszámmal teljesíteni kell. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a múzeum megalapítását egyhangúlag támogatta. Csak az 
eredeti határozati javaslatot tárgyalták, nem tudtak az oktatási, kulturális, 
sport bizottság javaslatáról, így az átvett dolgozói létszámban az eredetileg 
leírt 1 muzeológus és 2 teremőr átvételét javasolják. Ezen kívül a hármas 
határozati javaslatnál a bizottság a Nagy István kinevezését javasolja 2013. 
január 1-től – 2013. május 31-ig megbízni és utána pályázat kiírását 
javasolja. Nagy István mellett az szól, hogy fiatal, agilis, jól végzi a munkáját 
és ért is hozzá, valamint a kultúra tekintetében is jártas, európai nyelveket 
beszélő polgár. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László 
polgármester, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Harsányi István, Örvendi László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

184/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bocskai István Múzeumot, mint önállóan működő új költségvetési 
szervet a Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága 
költségvetési szervből kiválással megalapítja. 
2013. január 1-jei hatállyal elfogadja a Bocskai István Múzeum 
(4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 12.) alapító okiratát a 2. sz. 
melléklet szerinti tartalommal. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
A képviselő-testület azt a módosító indítványt, amely szerint ne az 
eredetiben feltüntetett 1 muzeológus és 2 teremőr, hanem 2 muzeológus és 
3 teremőr kerüljön átvételre 6 igen szavazat mellett (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István, Örvendi 
László), 4 nem szavazattal (Dr. Sóvágó László, Kanizsay György Béla, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos) nem támogatta. 
 
A képviselő-testület az eredeti javaslatot, amely szerint 1 muzeológus és 2 
teremőr kerüljön átvételre 4 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos), 1 nem 
szavazattal (Kocsis Róbert), és 5 tartózkodással (Majoros Petronella, Dr. 
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Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István, Örvendi László) nem 
támogatta. 
 
Dr. Sóvógó László: Így a megbízott vezető személyéről sem kell szavazni, 
mivel nem tudni, hogy végül is hány embert és kiket vesznek át. Azt 
javasolta, hogy ha halaszthatatlan lesz, akkor megkéri a képviselő-testületet, 
hogy fogadja el, hogy arra a három hétre valakit majd ő kijelöl – erre az új 
önkormányzati törvény lehetőséget ad – és természetesen az első januári 
testületi ülésre hozni fogják a személyekre a javaslatot.  
 
Örvendi László képviselő elment 14.31 órakor. 
 

Negyedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság egyhangúlag 
támogatott egy módosított határozati javaslatot, amely szerint a 7,4 mFt 
támogatást nem egyösszegben, előlegben adnák, hanem négy egyenlő 
részben biztosítják a feladatellátáshoz.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is egyhangúan 
támogatta azt a határozati javaslatot, amely szerint ismét a Volánnal kerül 
szerződés megkötésre. Lehetőség van arra, hogy 3 db buszjárat 
közlekedjen a jövő évben. A feladatellátáshoz bruttó 7,4 mFt-ot, 
negyedévenkénti bontásban adna az önkormányzat. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta a pénzügyi bizottság módosított javaslatát és egyhangúan 
támogatta 
 
Dr. Sóvágó László: A helyzet jelentős részben annak köszönhető, hogy a 
kormány megvonta a helyi tömegközlekedés támogatását és ezzel 
szembesülni fognak Hajdúszoboszló polgárai is. Nem most mondja először, 
többször utalt rá, hogy azon a szinten a helyi tömegközlekedést, mint ebben 
az esztendőben, vagy ezt megelőzően volt, nem lehet fenntartani ebből a 
pénzből. Szeretné nyomatékosan hangoztatni, hogyha valaki ugyanannyit ad 
a városi tömegközlekedés támogatására, mint eddig, az egyedül az 
önkormányzat. Az elmúlt esztendőben is, meg ebben az esztendőben is, 
meg jövőre is ugyanennyit szándékoznak adni. Tisztességesnek tartja, az 
adott gazdasági körülmények között a Volán eljárását, azt gondolta, hogy az 
általuk ennyi pénzből kihozott menetrend, a gazdasági realitásokkal 
összhangban is tekintettel van az utazási igényekre is. Meggyőződése, hogy 
az államnak jobban át kellett volna gondolni, hogy mire szán pénzt.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István,), tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
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185/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén a helyi 
menetrendszerinti közösségi közlekedés ellátására vonatkozó, 
2013. január 01. - 2013. december 31. közötti időszakra szóló a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal (4031. Debrecen, Szoboszlói út 4-6.) történő 
Közszolgáltatási Szerződés megkötését. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt, a Közszolgáltatási 
Szerződés mellékletét képező, 3 db járatra (1, 1A, 2) kidolgozott 
menetrendet 2013. január 07-től jóváhagyja. 2013. január 01 – 
2013. január 06. között a jelenleg érvényes menetrend szerint 
szolgáltat a szolgáltató. 
 
A Képviselő-testület az előterjesztéshez csatolt Hajdúszoboszló 
város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend 
szerinti helyi személyszállítás legmagasabb díjait, pótdíjait és azok 
alkalmazási feltételeit tartalmazó dokumentumot jóváhagyja, mely 
a Közszolgáltatási Szerződés mellékletét képezi. 
 
A Képviselő-testület a feladatellátáshoz bruttó 7.4 Mft összegű 
támogatást előlegként biztosít a 2013. évi városi költségvetés 
terhére, mely összeg felhasználása utólagos elszámolással 
történik, a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített feltételek 
mellett. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Közszolgáltatási Szerződés aláírására.  
 
Határidő: közszolgáltatási szerződés megkötésére  2012. 12 31. 
 új menetrend bevezetése:  2013. 01 07. 
Felelős: polgármester 
 

Ötödik napirend: 
 

A.) 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést azzal a módosítással, hogy a díjtáblázat 8. 
sorában az alkalmi- és mozgóárusítás díja főszezonban 655.- Ft/m2/nap, az 
elő- és utószezonban 620.- Ft/m2/nap. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is a módosított 
határozati javaslatot fogadta el ezekkel a díjtételekkel, amelyek a 
táblázatban találhatók. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
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Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István,), tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
23/2012. (XII. 20.) Ör. sz. rendelete a közterület-használat, közterület-

hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.6.) számú rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) és e.) pontjaiban 
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának egyetértésével - a 
közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. 
(II. 26.) számú Ör. rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1. § 
 

A rendelet 1. sz. függeléke helyébe jelen rendelet 1. sz. függeléke lép. 
 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2013. január 01-jén lép hatályba. 
1. sz. függelék 

Díjtáblázat 2013. évben 

 

A díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

Jele A közterület - használat célja I. II. III. 

1. 

 

 

A közterületbe 10 cm-nél mélyebben 

benyúló, új védőtető, ernyőszerkezet 

reklám nélkül  

 

ingyenes 

 

ingyenes 

 

Ingyenes 

2. 

 

A közterületbe 10 cm-nél mélyebben 

benyúló, új védőtető ernyőszerkezet 

reklámmal       

 

15 100.-Ft/m
2
/év 

 

 

12 360.- Ft/m
2
/év 

 

7 720.- Ft/m
2
/év 

 

3. Kirakatszekrény, hirdetőtábla, cégtábla 

és címtábla 

15 100.- Ft/m
2
/év 

 

12 360.-Ft/m
2
/év 

 

7 720.- Ft/m
2
/év 

 

4. 

 

Megállító tábla 

/1m
2
 alatti méretű/ 

14 930.- Ft/db/év 

 

12 375.- Ft/db/év 

 

7 580.- Ft/db/év 

 

 

5. 

Árusítófülke, pavilon és egyéb állandó 

jellegű kereskedelmi létesítmény  7 845.- Ft/m
2
/év 

 

 

6 370.- Ft/m
2
/év 

 

4 875.- Ft/m
2
/év 

 

6. 

 

Árubemutató céljára                 

1 565.- Ft/m
2
/nap 

 

 

1 565.-Ft/m
2
/nap 

 

1 565.- Ft/m
2
/nap 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendéglátó ipari előkert 

>Szilfákalja /József Attila u –Daru 

  zug között    

 

>Szilfákalja /Daru zug-Bethlen u. 

  között/ 

  József Attila utca a Major utcáig 

 

 

>Arany J. utca a Szilfákaljától a 

Wesselényi utcáig,  

„Szabadság tömb” 

  Hősök tere  

 

>Egyéb területeken 

 

 

4 340.- Ft/m
2
/hó 

 

 

2 755.- Ft/m
2
/hó 

 

 

 

2 160.- Ft/m
2
/hó 

 

 

 

1 500.- Ft/m
2
/hó 

 

 

8. 

 

 

 

 

Alkalmi és mozgóárusítás 

/gurulókocsi, sátor, asztal/ 

 

főszezonban    

(június 01-augusztus 31.)                        

 

elő – és utószezonban     

(május, szeptember)         

 

szezonon kívüli 

(október 01-április 30.) 

 

 

2 940.-Ft/m
2
/nap 

 

                        

1 640.-Ft/m
2
/nap 

 

 

1 440.-Ft//m
2
/nap 

 

 

 

 

940.-Ft/m
2
/nap 

 

    

940.-Ft/m
2
/nap 

 

 

725.-Ft/m
2
/nap 

 

  

655.-Ft/m
2
/nap 

 

    

620.-Ft/m
2
/nap 

 

 

  440.-Ft/m
2
/nap 

 

9. Iparművészeti vásár             325.-Ft/m
2
/nap 305.-Ft/m

2
/nap 285.-Ft/m

2
/nap 

10. 

 

Kulturális és sport rendezvények                            30.-Ft/m2/nap 

 

    30.-Ft/m2/nap 

 

   30.-Ft/m2/nap 

 

11. 

 

Mutatványos tevékenység (cirkusz, 

forgó stb.)                            

Tilos Tilos Tilos 

12. 

 

Árusító automaták                  3 280.- Ft/db/nap 

 

2 900.- Ft/db/nap 

 

1 860.- Ft/db/nap 

                           

13. 

 

Sorsjegy értékesítés 2 900.- Ft/m
2
/hó 

 

2 160.- Ft/m
2
/hó 

 

930.- Ft/m
2
/hó 

 

14. 

 

Fenyőfa árusítás               Tilos 400.-Ft/m2/nap 

 

375.-Ft/m2/nap 

 

15. 

  

Mindenszentek, karácsonyi, szilveszteri 

alkalmi árusítás 

1 920.-Ft/m
2
/nap 

 

1 640.-Ft/m
2
/nap 

 

1 385.-Ft/m
2
/nap 

 

16. 

 

Az egyes létesítményekhez szükséges 

gépjármű várakozóhely 

23 900.-Ft/db/év 

 

17 000.-Ft/db/év 

 

11 600.-Ft/db/év 

 

17. 

 

Konflis, riksa, elektromos lassújármű 

(pld.: segway, golfautó…stb)  

500.- Ft/db/nap 

18. Bringó hintó  

(április 14.-augusztus 31. között) 

 

1 068 375.-Ft 
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(szeptember 01.-április 13. között) 

 

 

4 350.-Ft/nap 

19. Taxi, kijelölt közterületen 

                                                16 890.- Ft/db/év 

 

20. Tehertaxi, kijelölt közterületen -- 

 19 300.-Ft/db/év 

 

-- 

 

21. 

 

Eseti hirdetők                            

/plakát, cirkusz hirdetőtábla stb/ 80.-Ft/db/nap 

22. 

 

 

Garázs földterület 

/Rákóczi u, Hősök tere, 

 Szilfákalja, Luther u./              

 

16 300.- Ft/db/év 

 

23. Építkezéssel kapcsolatos igénybevétel 

 

 

380.-Ft/m
2
/hó 

 

200.-Ft/m
2
/hó 

         

150.-Ft/m
2
/hó 

 

24. Közhasználatra még át nem adott terület Megállapodás szerint 

25. Nosztalgia vonat  

 

főszezonban   

(június 01-augusztus 31.) 

 

főszezonon kívül   

(szeptember 01-május 31.)            

 

 

8 450.-Ft/nap 

  

 

6 200.-Ft/nap 

26. Hangos hirdetés, szendvicsember     6 900.-Ft/hó 

                    

27. Fesztiváltér                                12 000 000Ft/év 

                       

28. Fizetett hirdetéseket tartalmazó 

reklámfelület (tábla, kirakat) 

14 360.-Ft/hó 

                           

29. 

 

Molinó hirdetés  5 §. (1) k) pont esetén                        Ingyenes Ingyenes Ingyenes 

30. 

 

Molinó hirdetés  5 §. (1) l) pont esetén                        200.-Ft/m
2
/nap 

31. 

 

Közterületbe benyúló nyitott vagy zárt 

épületrész 

65 130.- Ft/m
2
 52 110.-Ft/m

2
 39 080.-Ft/m

2
 

32. 

 

Utcai zenélés és táncos produkció (nem 

rendezvény keretében) ha üzletszerű 

termékértékesítés is történik 

 

655.-Ft/m
2
/nap 

 

515.-Ft/m
2
/nap 

 

390.-Ft/m
2
/nap 

33. 

 

Játszó vagy szórakoztató tevékenység 

végzése (pld.: felfújható ugráló, 

trambulin …. stb)  

 

főszezonban  

(június 01-augusztus 31.) 

 

 

 

 

260.-Ft/m
2
/nap 

 

 

 

 

 

210.-Ft/m
2
/nap 

 

 

 

 

 

140.-Ft/m
2
/nap 
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főszezonon kívül  

(szeptember 01.-május 31.) 

 

180.-Ft/m
2
/nap 

 

150.-Ft/m
2
/nap 

 

100.-Ft/m
2
/nap 

34. 

 

 Könyv-, és festményárusítás         4 340.-Ft/m2/hó 2 755.-Ft/m2/hó 2 160.-Ft/m2/hó 

 

35. Mozgóbolti tevékenység 25 000.- Ft/hó/jármű 

 

B.) 
 
Harsányi István: A városfejlesztési és műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 3 igen, 1 nem és 1 tartózkodással támogatta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Majoros Petronella: A felügyelő bizottság is megtárgyalta az előterjesztést 
és az alábbi javaslatot teszi, amelyet a bizottságok is elfogadtak. A lakosság 
által fizetendő közszolgáltatási díjak ugye nem nyújtanak fedezetet a 
hulladékgyűjtés elszállítás és a lerakóba történő elhelyezésre évek óta, ezért 
minden évben több tízmillió forintos támogatást nyújt az önkormányzat e 
szolgáltatás elvégzésére. A cél az, hogy a lakosság által fizetendő díj és a 
valós költségek közötti különbség ne növekedjen jelentősen. Ezért 4,2 %-kal 
emelnék meg a hulladékszállítás díját, illetve számos eddig ingyen nyújtott 
szolgáltatás térítésköteles lesz. Hiszen ezeknek a szolgáltatásoknak eddig is 
voltak költségei, amelyet eddig az önkormányzat képes volt finanszírozni. 
2012-ben a 120 literes edényzet egyszeri ürítési, nettó díja 258.- Ft volt, ez 
269.- Ft lesz. A közületeknél egy 120 literes edényzet egyszeri ürítési díja 
405.- Ft, jövőre 422.- Ft lesz plusz ÁFA. A lakossági zöld hulladék 2 m3-ig 
ez ebben az évben is és jövőre is ingyenes marad. A szelektív hulladék 
elhelyezése idén is ingyenes és jövőre is az marad. Ingyenes volt még 
ebben az évben az inert építési hulladék díja, amennyiben a lakosság tiszta 
inert hulladékot helyez el napi egy tonnáig, jövőre nettó 2.362.- Ft-ba fog 
kerülni tonnánként. Ami mindenkit érdekel, az éves ürítési bruttó díj, ami 65 
ürítéssel számolva, 2013. január 1-től 22.206.- Ft lesz. Továbbra is 
biztosított a negyedéves, féléves, éves és a keresztféléves matrica-vásárlási 
lehetőség. Továbbra is biztosított az, hogy ha valaki egy összegben 
vásárolja meg az éves díjat, akkor jelentős kedvezményben részesülhet. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Nyéki István: Egyrészt azért szeretne hozzászólni, hogy a bizottsági 
üléseken megtett kiegészítését most is elmondhassa így a nyilvánosság 
előtt pontos adatok hangozzanak el. Másrészt pedig azért, hogy indokolja 
azokat a tételeket, elsősorban, amelyek emelkedése a 4,2 %-ot meghaladó 
abban az értelemben, hogy az eddig ingyenesen igénybevehető 
szolgáltatásokról volt szó, amely ingyenességek további fenntartására nem 
lát lehetőséget. Ebben az évben elfogadta a parlament a hulladékról szóló 
jogszabályt, amely több rendelkezése mellett szól arról is, hogy annak a 
célnak az elérése érdekében, hogy a végleges lerakásra kerülő hulladékok 
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mennyisége csökkenjen, azaz minél több keletkező hulladék kerüljön 
újrahasznosításra, a lerakásra kerülő hulladékok után lerakási illetéket kell 
2013-tól fizetni. Ez 2013-ban 3.000.- Ft minden lerakott tonna után. A két 
eddig ingyenes díjtétel megszüntetésének oka elsősorban ez. Hiszen eddig 
a kezeléssel, rendezett lerakással kapcsolatban felmerült költségeket a 
hajdúszoboszlói lakosok az átrakóra kiszállított lom után nem fizették meg, 
valamint nem kellett fizetni az inert lerakott tiszta törmelék után napi egy 
tonna mennyiségig. 2013-tól ezek után a mennyiségek után a szolgáltatónak 
a 3.000.-Ft lerakási illetéket meg kell fizetni, így mindenképpen szükséges 
legalább ezt a díjat beszedni annak érdekében, hogy az önkormányzatot 
további támogatási igénnyel ne terheljék. Ehhez kapcsolódik az a 
kiegészítése, amelyet szeretne az előterjesztés 1. sz. mellékleteként 
benyújtott rendelettervezethez tenni. A lakossági lom elhelyezési díja 
minden megkezdett 100 kg-onként az előterjesztésben 236.- Ft+ÁFA 
szerepel, ezt kéri javítani 300.- Ft+ÁFÁ-ra, hiszen a befizetendő járulékot, 
nettóban kell befizetni, azt nettóban kell beszedni is, mert egyébként az ÁFA 
rész hiányozni fog belőle. Ennek megfelelően a lakossági tiszta inert 
hulladék napi egy tonnáig díjtétele is 3.000.- Ft/tonna/nap-ra változik. Ennek 
megfelelően a lakossági tiszta inert hulladék egy tonna fölött, valamint a 
közületi tiszta inert hulladék díja 5.265.- Ft/tonnára változna. Ezek a 
hulladékkezelési díjak a 4,2 %-os emeléssel sem nyújtanak fedezetet a 
felmerülő költségekre, de az előbb már említett hulladékról szóló jogszabály 
előírja, hogy a díjak a 2013 évben legfeljebb 4,2 %-kal haladhatják meg a 
2012. december 31-én alkalmazott díjakat. Az előterjesztés ennek 
megfelelően készült és amennyiben nem fogja fedezni a költségeket a 
díjbevétel - a kalkulációk szerint nem fogja - akkor a különbözetet, mint 
ahogy a korábbi években is, az önkormányzat költségvetéséből kell 
biztosítani.  
 
Dr. Sóvágó László: Senki nem várhatja el tőle, hogy olyan intézkedésekért 
vállaljon felelősséget, amelyekkel nem ért egyet, amelyek súlyosan érintik a 
város lakosságát is. Egyetért azzal, hogy abba az irányba kell terelni a 
hulladékgyűjtést, hogy az szelektív, újra feldolgozható legyen, minél kevésbé 
károsítsuk a környezetünket. A kivetett illetéket adónak nevezné, mert 
először meg kellett volna teremteni a feltételeit annak, hogy szelektív 
hulladékgyűjtés folyjon és aztán kellett volna büntetni. Most fordítva történik: 
először büntetnek és reményei szerint megteremtik a szelektív 
hulladékgyűjtés feltételeit is. Megpróbálta számokkal is illusztrálni, ez a 
3.000.- Ft/tonna adó, 27 mFt-ot jelent Hajdúszoboszlón évente. Ha valaki azt 
gondolja, hogy ez a folyamat meg fog állni, akkor nem fog megállni, mert az 
azt követő évben 9.000.-Ft lesz tonnája és az azután következő évben pedig 
12.000.-Ft tonnája, azaz minden évben, ezt a lerakott hulladékmennyiséget 
feltételezve, automatikusan mindig 27 mFt-ot legalább hozzá kell adni a 
hulladékszállítási díjhoz. Egyébként bármennyire is tudja, hogy sok 
embernek ez a 22 eFt is hallatlan összeg, a hulladékszállítást kb. 35-40 %-
ban az önkormányzat fedezi. Ez az összeg jövőre meg fogja haladni a 100 
mFt-ot, ebben az esztendőben 78 mFt körül van. Tehát egyik oldalról van 
egy feszítő lakossági igény, hogy minél olcsóbb legyen a hulladékszállítás, 
amely egyébként országos viszonylatban is az olcsók közé tartozik, de 
ehhez az önkormányzat jövőre mintegy 100 mFt-tal hozzájárul, a beszedett 
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pénzekből, adókból egészíti ki. Szimpatikusnak tűnhet az a kormányzati 
célkitűzés, hogy nem szabad csak 4,2 %-kal emelni, de senkinek ne legyen 
illúziója, hogy ezt honnan kerül előteremtve: a közből. Úgy lesz előteremtve, 
hogy kevesebbet lehet fejlesztésre fordítani, azokra a fejlesztésekre, 
amelyek rendszeresen megjelennek (járda, út, belvíz). Ha mindez piaci 
alapon működhetne, akkor a 100 mFt itt maradna és a rendelkezésre állna. 
Nem jól van ez így, nem érti, hogy miért kell ilyen magas lerakási illetéket 
bevezetni, de nagyon sok kormánypárti polgármester tiltakozott e megoldás 
ellen. Most lakossági szempontból elviselhető ez az emelés, kellemetlenség 
érheti a lakosságot, egyes szolgáltatásfajták igénybevételével és hogy ez 
ilyen módon finanszírozható ez semmi másból nem történhet, mint a 
lakosságtól beszedett adóból, tehát így is úgy is megfizeti a lakosság, csak 
most nem szemétszállítási díjnak nevezik, hanem a befolyt adó erre a célra 
való felhasználásának. Reméli, hogy hamarosan megteremtik valóban a 
szelektív hulladékszállítás feltételeit, akár ebből a pénzből is és akkor 
nemcsak úgy tűnik, hogy kivetettek egy adót, hogy valaki fizesse be és a 
költségvetés bevétele gyarapodjon, hanem erre fordítják és akkor 
mindenkinek át kell szokni a szelektív hulladékgyűjtésre. Reménye szerint 
sokkal kevesebb hulladék képződik, sokkal kisebb költséget kell ráfordítani. 
Elképzelhető az inflálódó világunkban is, hogy olcsóbb lesz ez a 
szolgáltatás, de ahhoz tenni kell az önkormányzatnak és a kormányzatnak 
is.  
 
A képviselő-testület 8 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István,), 1 nem szavazattal (Kanizsay 
György Béla) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta, 
illetve rendeletet alkotta: 
 

186/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete Hajdúszoboszló Város 
közigazgatási területén települési szilárd hulladék-kezelő 
közszolgáltatónak a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.) 
jelöli ki, 2017. december 31-ig. A képviselőtestület felhatalmazza a 
polgármestert a közszolgáltatói szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős: polgármester 

VG Zrt. vezérigazgatója 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
24/2012. (XII. 20.) Ör. sz. rendelete 

a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X. 18.) Ör. sz. rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 
valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
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(továbbiakban: Hgt.) 21. és 23. §-aiban kapott felhatalmazás alapján az 
alábbi rendeletet alkotja a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X. 
18.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítása tárgyában: 

1. § 
 
Az Ör. 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 
 

1. sz. melléklet 
 nettó díjak (Ft) 
Lakossági hulladékszállítás: 

120 literes edényzet egyszeri ürítési díja        269 
240 literes edényzet egyszeri ürítés díja        538 
1100 literes konténer egyszeri ürítés díja     3.028 
Feliratos zsák térítés díja          269 

 
Közületi hulladékszállítás: 

120 literes edényzet egyszeri ürítés díja        422 
240 literes edényzet egyszeri ürítés díja        844 
1100 literes konténer egyszeri ürítés díja     4.149 

 
Komplex hulladékgazdálkodási telep díjai: 

Lakossági komm.hulladék elhelyezési díja (100 literenként)     224 
Lakossági lom elhelyezési díja minden megkezdett 100 kg-onként    300 
Lakossági zöld hulladék 2 m3-ig      ingyenes 
Lakossági zöld hulladék 2 m3 fölött m3-enként    3.700 
Közületi zöld hulladék m3-ként      3.700 
Szelektív hulladék elhelyezése (PET palack, papír, üveg)  ingyenes 

 
Inert (építési) hulladék díja: 

Lakossági tiszta inert hulladék napi 1 tonnáig    3.000,- Ft/t 
Lakossági tiszta inert hulladék, 1 tonna fölött    5.265,- Ft/t 
Közületi tiszta inert hulladék tonnánként     5.265,- Ft/t 

 

C.) 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta 
előterjesztést, az „A” és „B” változatok közül az „A” változatot támogatta 
egyhangúlag, amely szerint a telepre bekerülő állati hulladék lerakásáért 
160.- Ft/kg+ÁFÁ-t kell fizetni bárkinek, aki beszállítja. 
 
Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, és az „A” változatot támogatta. 
 
Majoros Petronella: Az elmúlt években a hajdúszoboszlói lakosok 
ingyenesen helyezhették el az állati hulladékot azon a telepen, ahol tárolják, 
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kezelik és ártalmatlanítják is a tetemeket. A nem helyi lakosok is 
beszállíthatták a hulladékot, nekik azonban 160.- Ft/kg+ÁFÁ-t kellett fizetni, 
ugyanezt az összeget kellett megfizetni a helyi vállalkozóknak is. A változás 
azt jelenti, hogy ezután mindenki, aki állati hulladékot szeretne elhelyezni a 
telepen 160.- Ft/kg nettó árat fog fizetni a tetem elhelyezéséért és 
ártalmatlanításért, tehát itt is megszűnik az ingyenesség. Azt szükséges 
kiemelni, hogy évente kb. 40 ezer kg állati tetem elhelyezésére kerül sor 
ezen a telephelyen. Ennek a mennyiségnek a jelentős részét a helyi 
lakosság helyezte el az elmúlt években, a költségeket korábban az 
önkormányzat képes volt finanszírozni, a jövőben erre már nem képes. Ezért 
mindenki 160. -Ft+ÁFA/kg-ot fog fizetni az ide beszállított állati hulladék 
elhelyezéséért és kezeléséért. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és az „A” változatot támogatta. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István,), 1 nem szavazattal (Kanizsay 
György Béla) támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
25/2012. (XII. 20.) Ör. sz. rendelete az állati hulladékok kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak meghatározásáról szóló 

11/2008. (VI.12.) Ör. sz. rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8 §. (1) bekezdésében, 
valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 23. §-
ban kapott felhatalmazás alapján, az állati hulladék gyűjtő- és tároló, 
hulladékkezelő létesítmény működésével kapcsolatosan az alábbi rendeletet 
alkotja: 

1. § 
 

A rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti, helyébe a jelen rendelet 1. 
számú melléklete lép. 

2. § 
 

Jelen rendelet 2013. január 01-jén lép hatályba. 
 
 
1. sz. melléklet: 
 
Az állati hulladék kezelési-, ártalmatlanítási díja: 160,- Ft/kg + ÁFA. 

 

D.) 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
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Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. 
 
Majoros Petronella: A felügyelő bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, 
és a jövő évi tervezett infláció mérték alatt, 4,2 %-os áremelést javasolnak a 
temetési hely- és temetőhasználati díjak megállapításához. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné) támogatta 
az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta: 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

26/2012. (XII. 20.) Ör. sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezés 
rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) Ör. sz. rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 
valamint az 1999. XLIII. törvény. 40. § (2) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja, a köztemetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: 
Ör.) módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 

A 14/2000. (X. 19.) Ör. sz. rendelet 1. sz. melléklete helyébe a jelen rendelet 
1. sz. melléklete lép. 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2013. január 01-jén lép hatályba. 
 
1. sz. melléklet 
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A díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák! 
 

Hatodik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A bizottsági nagyra értékeli a 
Városgazdálkodási Zrt munkáját a temető karbantartásában, úgy gondolják, 
hogy mindent megtesznek azért, hogy Hajdúszoboszlóhoz méltó temető 
legyen. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné) támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 
 



 22 

187/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
köztemető fenntartásáról adott beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Hetedik napirend: 
 
Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta azt, hogy a mérsékelt térítési díjak 
emelése mellett a gondozás nulla forintba kerüljön a következő évben. Tehát 
a pénzügyi bizottság a 2. sz. melléklet „C” oszlopát támogatja. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és a pénzügyi bizottság javaslatát 
egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné) támogatta az 
előterjesztést és a következő rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
27/2012. (XII. 20.) rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 

és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 
alapellátásokról szóló rendeletének (a továbbiakban:R.) módosítására 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször 
módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §, 29. §, 131. 
§, 147. §-ában foglalt felhatalmazás alapján Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 

A R. 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

 (1) A bölcsődei ellátást Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Városi  
  Bölcsődéje az alapító okiratban feltüntetett székhelyen: 
 

a) bölcsődei ellátást, 
b) sajátos nevelési igényű gyermekek (enyhe-középsúlyos 

fogyatékosság, kevert specifikus fejlődési zavarok) ellátását, 
nevelését-gondozását, integrált csoportban, 

c) az alapellátáson túli szolgáltatásként – térítési díj ellenében – 
időszakos gyermekfelügyeletet biztosít. 

 
 (2) A bölcsőde nyitvatartási rendjét a Bizottság hagyja jóvá. 
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(3) Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja: 
 

a) a felvétel iránti kérelmet a szülőnek, vagy törvényes képviselőnek az 
ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél kell formanyomtatványon 
benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a házi gyermekorvosi 
igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, bölcsődében 
gondozható, valamint munkáltatói igazolást arról, hogy a szülő 
munkaviszonyban áll. A bölcsőde intézményvezetője a felvételi 
eljárási rend alapján dönt a felvételről. 

 
b) A Gyvt. 148.§ (3) bekezdésének a) pontja alapján az ellátás 

igénybevételét megelőzően a díjfizetésre kötelezetett írásban 
értesíti a személyi térítési díj összegéről valamint a 259/2002.(XII. 
18.) sz. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése alapján 
megállapodást köt az intézményvezető a gyermek törvényes 
képviselőjével. 

 
(4) Amennyiben a kérelmező az intézményvezetőjének döntésével nem ért  
 egyet, a döntés (felvételi értesítés, térítési díj megállapítása) 

kézhezvételétől számított 8 napon belül a Bizottsághoz fordulhat. 
(5)   A Bizottság a kérelmező vagy családjában bekövetkezett rendkívül 

indokolt eset alkalmával a térítési díj összegét csökkentheti illetve 
elengedheti maximum 1 év időtartamban. 

 
(6) Az ellátás igénybevétele önkéntes. 
 
(7)      A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával 

 
- a gyermekjóléti szolgálat, 
- a szociális, illetve családgondozó, 
- a házi gyermekorvos,  
- a védőnő, 
- a gyámhatóság is kezdeményezheti. 

 
(8)   A Gyvt. 41. § (1), (2) bekezdései alapján bölcsődébe felvehető minden    

olyan kisgyermek, akinek szülei munkavégzésük, munkaerő-piaci 
részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, betegségük, 
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 
Továbbá akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van 
szüksége, akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel 
együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, valamint akinek 
a szülője szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. 

 
(9) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy 
törvényes képviselője igazolja, hogy munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll. 

 

(10) Az ellátások megszűnésének módja: 
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a) a gyermek törvényes képviselőjének kezdeményezésére, mely 
alapján az intézményvezető a megegyezés időpontjában, ill. 
ennek hiányában a megállapodásban foglaltaknak megfelelően, 
valamint 

 
b) az önkéntesen igénybevett bölcsődei ellátást, ha a gyermek 

szülője a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás 
feltételei már nem állnak fenn, megszünteti. 

 
2. § 

 
A R. 11.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

(1) A bölcsődei ellátáson belül az 

a) étkezésért, 
b) gondozásért, 
c) alapellátáson túli szolgáltatásokért 

ca) időszakos gyermekfelügyeletért, 
cb) sóterápiáért a 3-7 éves korig térítési díjat kell fizetni. 

 

(2) Térítésmentesen nyújtott szolgáltatások bölcsődei ellátáson belül 

a) sóterápia a város 3 éven aluli gyermekei számára, 
b) játszócsoport és a Baba-mama klub. 

 

(3) Az étkeztetés, gondozás intézményi térítési díjait, valamint az 
alapellátáson túli szolgáltatásokért fizetendő térítési díjait a 2. számú 
melléklet „C” oszlopa tartalmazza. 

 

Záró rendelkezések 
3.§ 

 
E rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
2. számú melléklet 
 

Hajdúszoboszlói Városi Bölcsőde 
1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 147.§ (1)-(4) bekezdésének és a 

költségvetési tv. rendelkezései alapján számított 
intézményi térítési díjai 

2013. 
 

Ellátási forma: 
alapellátás 

Gyvt. 147.§ (1)-(3) 
bek. Intézményi 

térítési díjai  
„A”oszlop 

Gyvt. 147. § (4) bek. 
CSÖKKENTETT 

intézményi térítési 
díjai  

           „C” oszlop 
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Étkeztetés 409,- Ft/nap 409,- Ft/nap 

Gondozásra 1365,- Ft/nap 0,- Ft/nap 

Ellátási forma: 
alapellátáson túli 

szolgáltatás  

Intézményi térítési 
díjai 

CSÖKKENTETT 
intézményi térítési 

díjai 

Időszakos 
gyermekfelügyelet 

500,- Ft/óra 500,- Ft/óra 

Sóterápia 
3-7 éves korig 

(kísérővel) 
1000,- Ft/óra 300,- Ft/alkalom 

Sóterápia 
3 éven aluli 
gyermekek 

1000,- Ft/óra térítésmentes 

Játszócsoport és 
Baba-mama klub 

1000,- Ft/óra térítésmentes 

 

Nyolcadik napirend: 
 

A.) 
 
Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és a határozati javaslatot módosította: a pót-előirányzati 
igények fedezete nem hitelkeret, hanem tartalékkeret. A bizottság 3 igen, 1 
nem és 2 tartózkodás mellett nem támogatta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné) és 3 tartózkodással (Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. 
Sóvágó László) nem támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
 

188/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
támogatja a Hajdúszoboszlói Városi Tv 589.000.- Ft támogatási 
igényét, melynek fedezete tartalékkeret. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
 
 



 26 

B.) 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és egyhangúlag támogatta a következő módosításokkal: 
- a pót-előirányzat fedezete nem hitelkeret, hanem tartalékkeret, 
- az összeg is változik 1.569 eFt-ra, hiszen decemberre is megérkezett már 
a gázszámla. 
 
Kocsis Róbert: Valamelyik évben, tavaly vagy tavalyelőtt a kollégium 
energiahatékonysági pályázatot nyújtott be. Mi ennek a pályázatnak a sorsa? 
 
Dr.Vincze Ferenc: Nem tudták benyújtani, mert hamarabb lezárták, mint 
ahogy az elkészült azóta nincs új lehetőség. Hasonlóan járt a Bárdos-iskola 
is.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Rácz Tiborné) és 2 tartózkodással (Marosi György Csongor Dr. Sóvágó 
László) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

189/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Szép Ernő Kollégiumnak 1.569.000.- Ft gázenergia 
pótigényét, a melynek fedezete tartalékkeret. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 

C.) 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és egyhangúlag támogatta, amely az intézmények tankönyv 
pótigényét jelenti. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Rácz Tiborné) és 2 tartózkodással (Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó 
László) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

190/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az intézményi tankönyv pótigényt melynek fedezete 176.000 
Ft tartalék, és a támogatások csökkentése 208.000 Ft-tal. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 
 



 27 

Kilencedik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és támogatta. A bölcsődei, óvodai, általános iskolai és 
kollégiumi 2013. évi térítési díjak összege mérsékelten, de emelkednek. 
 
Dr. Sóvágó László: Előtte van egy kimutatás, tisztán csak a számokat 
idézte. Az Éltes Mátyás Iskola sosem volt helyi önkormányzati intézmény és 
most a törvény, ha kérték, ha nem ideadta. Az étkezést fizetni kell, az éves 
étkezés költségvetése 13 mFt, amiből állami támogatás 5,5 mFt, így 8,2 
mFt-ba kerül ez az önkormányzatnak a normatívákon felül. Ezek kifejezetten 
szakmai kérdések. Azért mert a parlament úgy döntött, hogy üzemeltetni 
kell, ezért ellentételezés nélkül 8,2 mFt kell fizetni. A kollégiumnál mindez 34 
mFt-ba kerül a normatíván túl, de a kollégiumba elvileg szoboszlói gyermek 
nem jár. Az állami támogatás - mindkét esetben - 102 eFt a hátrányos 
helyzetűek esetén. 180 tanítási napnak kell lenni, az 1000.- Ft-jával 
számolva (a kollégiumnál 1423.- Ft-tal számolva, az Éltes Mátyás iskolánál 
1270.- Ft) ez a 180 napból, 80 napra elegendő még a kedvezményes 
támogatásnál is. Ezek a pénzek Hajdúszoboszló város Önkormányzatának a 
költségvetését fogják terhelni. A normatívánkon kívül 170 mFt-ot kell költeni 
a diákétkeztetésre. Ezek szörnyű számok. A gyermekétkeztetés részben 
szociális kérdés és lehetővé kellett volna tenni, hogy az önkormányzat 
differenciáltan állapítsa meg az árakat. Nem biztos, hogy a gazdag szülőket 
támogatni kell, sőt lehet hogy vannak gazdag szülők, akik azt mondják hogy 
ők nem is kérnek állami támogatást, inkább azt mondják hogy a 
szegényeknek adjanak többet. A jogszabály így ezt nem teszi lehetővé, mert 
azt mondja, hogy a nyersanyag norma képezheti a térítési díj alapját. Ezen 
sürgősen változtatni kellene egyrészt hogy bevételhez jusson az 
önkormányzat, másrészt, hogy igazságosabb legyen. Aki jobban áll 
anyagilag, az fizessen többet a gyermekéért, aki kevésbé jobban, az esetleg 
több állami támogatást kapjon szociálisan, különösen ha önhibáján kívül 
került ilyen helyzetbe. Valamelyest emelni kell, itt a mértékén látható, hogy 
az emelés 5 % körüli. Az élelmiszerárak sokkal jobban elszaladtak, mint 
egyéb cikkek, gondolva itt például a tejre, a húsra. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

191/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézmények tekintetében 2013. évre az alábbi nyersanyagnormákat és 
térítési díjakat állapítja meg.  
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Intézmény 
2013. évi 

nyersanyagnorma 
(Ft) 

ÁFA 27% 
(Ft) 

2013. évi térítési díj 
(Ft) 

Bölcsőde 322 
87 

409 

Óvodák 336 
91 

427 

Ált. Iskola 
7-10 év 

10-14 év 

 

349 

370 
94 

100 

 

443 

470 

Kollégium   
Középiskola 

Szociális étkezés 

 

627 

312 
169 

- 

796 

- 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 
 

Tizedik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

192/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete elfogadja a 2012 évi 
költségvetési rendeletet érintő változásokat. Utasítja a jegyzőt, hogy 
következő testületi ülésre a költségvetési rendelet módosítását a fentiek 
alapján terjessze be. 
 
Határidő: következő képviselő-testületi ülés 
Felelős: jegyző 
 

Tizenegyedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési és műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és egyhangúlag támogatta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi bizottság is megtárgyalta az előterjesztést , 
és egyhangúlag támogatta. A jövő évi költségvetési koncepció egy átfogó, 
ugyanakkor egy általános koncepció, hiszen sok mindent nem tudnak még, 
illetve sok minden változhat. 
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Dr. Sóvágó László: Az iskolák fenntartásának költségeibe az étkezés nem 
értendő bele, azt minden önkormányzatnak külön meg kell oldani. 
Berettyóújfalu 15 mFt-ot fizet havonta, ez azt jelenti, hogy 180 mFt-tot, ebből 
könnyű kiszámolni, ha elfogadásra kerül a költségvetés, hogy jó üzlet volt-e 
lemondani az iskolákról vagy nem, de ez az előző napirendhez tartozott. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag támogatta. 
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és 3 igen, 2 nem szavazatával támogatta.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem tudja, hogy a magyar önkormányzatok zömét 
hogyan érinti a jövő évi költségvetés. A kisebb önkormányzatokat kedvezően 
érinti, akiknek az adósságait teljes mértékben kifizeti az állam, hogy az 
iskoláikat nem nekik kell fenntartani. És ezért még díjat sem kell fizetniük, ez 
is nagy különbség, csak a 3000 főn felüli népességű településeknek kell 
fizetni. Azt nem szeretné, ha az a kép képződne, hogy ez így van a magyar 
önkormányzatok zömében, nagy átlagában. A városi önkormányzatok szinte 
mindenütt rosszabbul jártak: Pest több tízmilliárdot veszít, Debrecen 
polgármestere is azt mondta, hogy szűk két milliárddal lesz kevesebb 
pénzük. Hajdúszoboszlóra is igaz ez a megállapítás: nem tartozik a 
nyertesek közé, nem lesz kedvezőbb a helyzet. Nem akarja a rosszat 
mondani, de azt tudják a szoboszlói polgárok is, hogy ha jót hallanak - mert 
van jó hír is, nem minden rossz - az semmiképpen nem a 
Hajdúszoboszlóhoz hasonló településekre vonatkozik, hanem a kisebb 
településekre. Koncepció ide vagy, oda, majd januárban, februárban a 
konkrét számokon el lehet gondolkodni. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

193/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetési koncepcióját elfogadja. 
 
Határidő: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Felelős: jegyző 

 

Tizenkettedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság az előterjesztést 
egyhangúlag támogatta. Szél Gyuláné, egy Kölcsey utcai társasház közös 
képviselője, azt kérte, hogy a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 
területét érintő szennyvízvezeték megépítéséhez adja az önkormányzat a 
tulajdonosi hozzájárulását. 
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A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

194/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a 2127 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon – 
ami jelenleg a Thököly Imre Általános Iskola – a szennyvíz elvezetés 
beruházás megvalósuljon. 
Kérelmező illetve az általa képviselt társasházak Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata felé, az előadott üggyel kapcsolatosan 
ellenszolgáltatásra nem jogosultak. A tulajdonosi hozzájárulás nem 
mentesíti kérelmezőt a szükséges szakhatósági és más engedélyek 
beszerzésétől és az azokban foglaltak betartása alól. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2012. december 30. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenharmadik napirend: 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, és egyhangúlag támogatta. 
 
Máté Lajos: Tekintettel arra, hogy számos jogszabály megváltozott, ami a 
hajdúszoboszlói polgárok életét a jövő évben jelentősen befolyásolni fogja, 
(járási rendszer, iskolák, szemétszállítás, stb.) javasolja 2 közmeghallgatás 
beiktatását a jövő évi munkatervbe. Az elsőt tavasszal a másodikat ősszel, 
annak érdekében, hogy a helyi lakosoknak legyen megfelelő fóruma a 
véleményük kinyilvánítására. 
 
A képviselő-testület azt a módosító javaslatot, hogy 2013-ban 2 db 
közmeghallgatást tartson a testület 5 igen szavazat mellett (Kanizsay 
György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. 
Sóvágó László) 2 nem szavazattal (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné) és 1 
tartózkodással (Harsányi István) nem támogatta. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
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195/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 
évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 

2013. évi munkaterve 
 

A testületi ülések napirendi pontjai: 
 
JANUÁR: 
 

1. Beszámoló a polgármesteri hivatal (elmúlt 22 éves) tevékenységéről 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat (nem turisztikai) városmarketing anyagának 
elfogadására 

 Előadó:  jegyző 
 Megtárgyalja: 

 Oktatási, Kulturális, Sport Bizottság 

 Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 

3. Előterjesztés az önkormányzat befektetés-ösztönzési rendszerének 
elfogadására 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: 

 Turisztikai Bizottság 

 Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 

 Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 

4. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 

FEBRUÁR: 
 

1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének meghatározása 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 

2. A Programkoordinációs Munkacsoport tájékoztatója 2012. évi tevékenységéről 
Előadó: munkacsoport-vezető 
Megtárgyalja:  

 Oktatási, Kulturális, Sport Bizottság 

 Turisztikai Bizottság 
 

MÁRCIUS: 
 

1. A rendőrkapitányság beszámolója a város közbiztonságáról, a feladatokról 
Előadó: rendőrkapitány 



 32 

Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 

2. Az önkormányzat 2013. évi beruházási programjának környezetvédelmi 
intézkedési, valamint közbeszerzési tervének meghatározása 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja:  

 Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 

 Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 

ÁPRILIS: 
 

1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok beszámolói 
2012. évi tevékenységükről  (közgyűléseik előkészítése): 

a) HUNGAROSPA Zrt. 
b) Városgazdálkodási Zrt. 
c) Turisztikai (TDM) Kft. 

Előadó: (vezér)igazgatók 
 

2. Jelentés a 2012. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 

MÁJUS: 
 

1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi 
ellátásáról 
Előadók: - jegyző 
     - szociális szolgáltató központ vezetője 
     - járási gyámhivatal vezetője 
Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 

JÚNIUS: 
 

1. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2012. évi 
tevékenységéről 
Előadó: munkaszervezet-vezető 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 

2. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2014. évi mértékének előzetes 
megállapítására 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: 

 Turisztikai Bizottság 

 Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 

JÚLIUS: 
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1. Városi kitüntetések adományozása (zárt ülésen). 
Előadó: polgármester 
Határszemle a Mezőgazdasági Bizottság szervezésében. 
 

SZEPTEMBER: 
 

1. Beszámoló a 2013. évi költségvetés első féléves teljesítéséről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 

2. Beszámoló az óvodai ellátás helyzetéről, feladatairól 
Előadó: óvodaigazgatóság vezetője 
Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális, Sport Bizottság 
 

OKTÓBER: 
 

1. Jelentés az önkormányzat eddigi pályázati tevékenységéről 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 

2. A 2014.-2020. évek európai uniós pályázati ciklusára felkészülés teendői - a 
felülvizsgált Integrált Városfejlesztési Stratégia vitaanyagának elfogadása 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 

3. Általános közmeghallgatás 
 
NOVEMBER: 
 

1. Tájékoztató a 2013. évi költségvetés három negyedéves teljesítéséről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 

2. Előterjesztés a 2014. évi költségvetés koncepciójának meghatározására 
Előadó: polgármester 

 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
DECEMBER: 
 

1. A 2014. évi közszolgáltatási díjak megállapítása 
Előadók: cégek, hivatali irodák vezetői 
Megtárgyalják: érintett bizottságok 
 

2. Előterjesztés a felülvizsgált Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadására 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 

3. A képviselő-testület 2014. évi munkatervének meghatározása 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
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Elfogadta a képviselő-testület a 195/2012. (XII. 20.) számú határozatával. 

 
Határidő: 2013. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

Tizennegyedik napirend: 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodással (Dr. 
Papp Jenő) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

196/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az együttműködési megállapodás megkötését az Őszi 
Holdfény Alapítvány által üzemeltetett Hajdúszoboszló, Malom sor 9. 
szám alatt működő idősek részére átmeneti elhelyezést nyújtó 
szolgáltatóval. 
 
Határidő: 2012. december 27. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenötödik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és egyhangúlag támogatta. Tehát a felújítás során 
takarékosságból, vagy  a pályázat ilyen formájából megmaradt néhány millió 
Ft-ból a Járóbeteg-Ellátó Centrum még további fejlesztésére lehessen 
fordítani pénzt a megtakarítás terhére, bútorzat vásárlásra, valamint az 
alapellátáshoz szükséges internet elérés biztosítására. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

197/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a 2012. évi költségvetésben szereplő Járóbeteg-Ellátó 
Centrum felújítása soron keletkező megtakarítás terhére összesen 
1.200.200,- Ft kerüljön a Járóbeteg-Ellátó Centrum részére átadásra 
bútorzat-beszerzés és az alapellátásban szakmai minimumfeltételt 
képező internetelérés biztosítása céljából. 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyúttal 
támogatja, hogy a pályázat pénzügyi elszámolása után a 
pénzmaradvány a költségvetési tartalékot növelje. 
 
Határidő:  2012. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

Tizenhatodik napirend: 
 

A.) 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő rendeletet alkotta: 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjról szóló 28/2004. (XII.16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2), 
illetve 26. § (4) bekezdéseiben, valamint Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának egyetértésével - az alábbi 
rendeletet alkotja a talajterhelési díjról szóló 28/2004. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításáról: 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

Az Ör. 2. § (2) bekezdésének szövege az „illetékes” szövegrészt 
követően az alábbira változik: 
 
„közszolgáltató a tárgyévet követő év február 15-ig teljesíti.” 
 

2. § 
 
Az Ör. 2. § (5) bekezdése hatályát veszti. 
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3. § 
 

Az Ör. 3. § (2) bekezdése az alábbira változik: 
 
„A talajterhelés díjat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 11738084-
15372741-03920000. számú talajterhelési díj beszedési számla 
megnevezésű számlájára kell teljesíteni.” 
 

4. § 
 
Az Ör. 4. § szövege az alábbira változik: 
 
„A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési 
díjra vonatkozóan mentességben részesülnek azon kibocsátók, akik a 
tárgyévben: 
 
a./ önkormányzat vagy járási hivatal által folyósított rendszeres 
szociális ellátásban részesültek vagy 
b./ munkaügyi szervek által folyósított ellátásban részesültek, illetve 
c./ nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesültek, ha a 
háztartásban az egy főre eső jövedelem nem haladta meg az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át, egyedül élő esetén 120 %-át.” 
 

5. § 
 
Az Ör. 4. § (2) bekezdése az alábbira változik: 
 
„A mentesség igénybevétele iránti kérelmet az önkormányzati 
adóhatóságnál kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a 
díjmentesség igénybevételének jogcímét, illetve a jogcímet bizonyító 
dokumentumokat.” 

 
Záró rendelkezések 

 
6. § 

 
Jelen rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba. 
 

B.) 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő rendeletet alkotta: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2012. (XII. 20.) rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) 
számú rendeletének (a továbbiakban: R.) módosítására 

 
Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi 
LXV. tv 9. § (3) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében és 18. § (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint a 2004. évi CXL. tv 
19. § (2) bekezdésében, és a 28/B. § (2) bekezdésében, illetve 74. § (5) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § 
(1) bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b) pontjában, a 26. §-ában, a 
32. § (3) bekezdésében, a 37.§ (1) bekezdésének d) pontjában, a 38. § (1), 
(9)-(10) bekezdésében, 45. § és 46. §-aiban, 48. § (4) bekezdésében, 
valamint az 50. § (3) bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésének a), b), c) 
pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1. § 

 
A R. 3.§ (7) bekezdésének (1) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
(7) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt-ben, a Korm. 
rendeletben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint  
1) a jegyző  
a) aktív korúak ellátását 
aa) rendszeres szociális segélyt 
ab) foglalkoztatást helyettesítő támogatást, 
                 b) méltányossági közgyógyellátást valamint 
                 c) normatív lakásfenntartási támogatást állapít meg; 
 

2.§ 
 

A R. 5. §-át e rendelet hatályon kívül helyezi. 
 

3.§ 
 
A R. 7. § -át e rendelet hatályon kívül helyezi. 
 

4.§ 
 

A R. 12. § -át e rendelet hatályon kívül helyezi. 
 

5.§ 
 
A R. 13. § -át e rendelet hatályon kívül helyezi. 
 

6.§ 
 
A R. 15. § -át e rendelet hatályon kívül helyezi. 



 38 

 
7.§ 

 
Záró rendelkezések 

 
(1) E rendelet 2013. január 01-jén lép hatályba. 
(2) A R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 

 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) számú  
rendeletének 1. számú melléklete 

 
A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ IGAZOLÁSOK JEGYZÉKE 

ELLÁTÁSI FORMÁNKÉNT 
 

1) Aktív korúak ellátása 
 

A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15. §-ában meghatározottak, és 
a) együttműködési kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatok, 
b) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolások, 

rendszeres ellátásokról szóló igazolások, 
c) a fenti rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat 
d) korábban folyósított ellátás megszüntető határozata, 
e) megelőző együttműködésről igazolás, 
f) legmagasabb iskolai végzettség, szakmai végzettség fénymásolata 
g) e rendelet 6.§ (3) bekezdésében meghatározott igazolásokat 

 
2) Lakásfenntartási támogatás 

 
A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározottak, és 

a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, 
jövedelemnyilatkozat/ok/, 

b) azon közüzemi számlák másolata, amelyre a támogatást kéri 
c) a fenti rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat 

 
3) Átmeneti segély 
 

a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, 
jövedelemnyilatkozat/ok/, 

b) a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti 
vagyonnyilatkozat, 

c) rendkívüli élethelyzetet igazoló irat/ok/pl. gyógyszerköltség, szolgáltatási 
díj, 
hátralékról szóló értesítések, kifizetetlen számlák, szabadulás igazolás, 
stb. 

 
4) Temetési segély 

 
A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 32. §-ában meghatározottak, és 
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a) megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolás/ok/, 
jövedelemnyilatkozat/ok/, 

b) halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata, 
c) életbiztosításról, gondozási, tartási szerződésről szóló iratok 

 
5) Köztemetés 

 
A  63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 34. §-ában meghatározottak, és 
a) eredeti halotti anyakönyvi kivonat, 
b) amennyiben van temetésre kötelezett személy 

- megelőző hónapra vonatkozó jövedelemnyilatkozat/ok/ 
- megelőző hónapra vonatkozó jövedelemről és rendszeres ellátásokról 

szóló igazolás, 
- nyilatkozat arról, hogy tartási szerződéses jogviszonyban állt-e az 

elhunyttal, 
illetve arról, hogy bíróság által tartásra kötelezett-e 

 
6) Méltányossági közgyógyellátás 

 
A 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 35. §-ában meghatározottak, és ugyanezen 
rendelet 1. sz. melléklete szerinti vagyonnyilatkozat. 

 

C.) 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A hatályon kívül 
helyezés alkotmánybírósági határozat alapján történik ez meg. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodással (Máté Lajos) 
támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta: 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2012. (XII. 20.) számú önkormányzati rendelete 
a tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás 

elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 
16/2012. (VII. 05.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 
 
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 
eljárva Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A tiltott, közösségellenes magatartásokról, valamint a magatartás 
elkövetőjével szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 
16/2012. (VII. 05.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
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2. § 
 
E rendelet 2012. december 21. napján lép hatályba. 
 

Tizenhetedik napirend: 
 
Máté Lajos: Turisztikai bizottsági kezdeményezés során már tavasszal és 
most az elmúlt időszakban kétszer is tárgyalt egy delegáció a Wizz-Air-rel.  
Ez az a légitársaság, amely Debrecenből most már három úti célt is reptet,. 
A tárgyalásnak az volt a célja, Budapesten is és itt Hajdúszoboszlón, hogy 
megismerjék azokat a járatfejlesztési célokat, igényeket, és egyeztessék, 
azokat a lehetőségeket, amelyek azt a célt szolgálják, hogy Hajdúszoboszló 
a jövőben olyan turisztikai desztinációkat is be tudjon kötni a kiszolgálásba, 
amelyek eddig nem voltak. Nyilván ez a jövőben továbbgondolásra is 
érdemes lesz, valószínűleg anyagi vonzata is lesz hasonlóképpen a 
Salamon Reisen Utazási Iroda támogatásához, amelynek a Turizmus Zrt. is 
támogatást nyújt. A jövő évben többször vissza fog kerülni ez a téma. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Sóvágó László) és 2 nem szavazattal (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné) 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
198/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Tizennyolcadik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési és műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A bizottság javasolja, hogy kicsit 
szélesebb körben tájékozódjanak erről, a szakiroda vizsgálja meg a 
képviselői indítvány szerinti lehetőséget és készítsen előterjesztést a 
következő ülésre.  
 
Kocsis Róbert: Ez az indítvány hogyan van egyeztetve a Mezei-Villel 
fennálló szerződés tekintetében. Abban is vannak megfogalmazva olyan 
kitételek, amelyek az energiatakarékosság irányába tesznek lépéseket, és a 
megtakarításból korszerűsíti a lámpatesteket. Arra is felhívta a figyelmet, 
hogy ha visszajön az anyag, erre a meglévő még hatályos szerződéssel is 
legyen ez egyeztetve, mert maga az indítvánnyal, a céllal egyet lehet érteni, 
de hiába két oldalas ez az indítvány, a két oldal 70-80 %-át a szórólap 
szövege teszi ki és maga a javaslat csupán néhány sor. Egyet tud érteni 
minden energiatakarékosságot célzó kezdeményezéssel, de a meglévő 
viszonyokat figyelembe kell venni. 
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Kanizsay György Béla: Az interneten találta ezt a felhívást, amely alapján 
korszerűsíteni lehet az önkormányzatoknak a közvilágítását olyan módon, 
hogy az önkormányzatoknak az egy fillérjébe sem kerül. Az E-On cég vállal 
minden költséget és emellett még garantál legalább még 25 %-os 
energiafelhasználás-csökkenést. Ez felkeltette a figyelmét, hiszen több mint 
130 millió forint van költve erre a célra.  Lassan a lakosság jelentős része is 
áttér a LED-technológiás eszközök beszerzésére, ezek töredékére 
csökkentik az energiát, és a város egyes pályázataiban már ezek a 
rendszereket alkalmazzák pl. a főtér esetében is. A mozicsarnok előtt is 
látható, hogy az LED-technológiával van megvilágítva. Azért tette az 
indítványt, mert 2 év múlva fog lejárni Mezei-Villel kötött szerződés. Ennek 
az előkészítése legalább 1 évet vesz igénybe. Tegnap a pénzügyi bizottsági 
ülésre már tájékozottabb volt, mert telefonon egyeztetett az E-On-nal. 
Megtudta, hogy legalább fél-, ha nem háromnegyed év maga az, hogy 
amennyiben a szándéknyilatkozat kitöltésre kerül, lejön egy csoport, aki 
felméréseket, teszteléseket, tulajdonképpen egy javaslatot fog készíteni az 
önkormányzat számára, hogy melyik az általuk javasolt több variáció közül 
az a lehetőség, amelyiket az önkormányzat kiválaszthatja. A műszaki 
bizottsági ülésen némi anomáliát tapasztalt, mert a szándéknyilatkozatban 
van egy olyan rész, hogy az önkormányzat minden tőle telhetőt megtesz a 
szerződés megkötése érdekében. Előtte azonban az áll, hogy akkor, ha 
annak tartalma egyezik az önkormányzat gazdasági érdekeivel. Azt gondolja 
ez elég garancia, de akivel beszélt az E-On-nál is azt mondta, hogy 
semmilyen kötelezettsége nincsen a szándéknyilatkozatnak a kitöltése után. 
Pusztán annyit lehet elérni vele, hogy az E-On szakemberei kijönnek és ezt 
a felmérést elvégzik. Szeretné kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, amit 
a városfejlesztési és műszaki bizottság is megfogalmazott, hogy a 
szándéknyilatkozat kitöltésével vagy azután, de mindenképpen a jövő év 
elején a hivatal kezdje el felkutatni, azokat a cégeket, akik hasonló 
fejlesztéseket vállalnak. Ebben természetesen a Mezei-Vill, mint szolgáltató 
is szerepet kaphat. Egyik céghez sem ragaszkodva, itt a cél a költségek 
csökkentése, ez közös cél kell hogy legyen, hiszen egyre többet halljuk 
azokat a központi intézkedéseket, amelyek az önkormányzatot sújtják. Az 
hogy az idei évben a 25 mFt-os járdakereten túl pusztán azok a fejlesztések 
valósultak meg a belvíz területén, amit a tavalyi költségvetésben 
elkülönítettek, ezeknek a fele technikailag átkerültek erre az évre. Ezen túl a 
pályázatokat leszámítva semmilyen más fejlesztésre nem volt mód. Városi 
képviselőként azt gondolja, hogy minden képviselőnek kötelessége, hogy ha 
ilyen felhívásokat lát jelezze az önkormányzat felé. Biztos benne, hogy az 
önkormányzat, a hivatal munkatársai is mindent megtesznek ennek 
érdekében. Szeretné kiegészíteni azzal, hogy ezeknek az aláírásával 
egyidejűleg kezdődjenek meg a tárgyalások más cégekkel is, akik ebben az 
ügyben tudnak tenni valamit. Nyilván az önkormányzat gazdasági érdekeivel 
összhangban, majd ha a döntés megszületik, akkor figyelembe kell venni 
melyik ajánlat a legkedvezőbb az önkormányzat számára.  
 
Dr. Sóvágó László: A megszavazásának semmi akadálya nincs. Egy-két 
mondatot stilizálni kell, hogy nehogy valamilyen elkötelezettség legyen. Amit 
a képviselő úr is mondott - az, hogy induljon meg egy folyamat és lehetőség 
szerint annak az legyen a vége, hogy a világítási költségek csökkenjenek -  
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ez nemes és elfogadható cél. Hallották, hogy nem is ragaszkodik egy 
céghez, be kell vonni több céget, vigyázni kell, hogy ne kötelezzék el 
magukat, csak amellett, amely mellett fontos gazdasági érdek szól. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül – a módosításokkal együtt támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta: 
 

199/2012. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata egyetért azzal, hogy a 
következő ülésre előterjesztés készüljön a közvilágítás költséghatékony 
csökkentése érdekében további ajánlatok bekérésére, egyben történjék 
meg a hatályos közvilágítási szerződés felülvizsgálata. 

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

 

Bejelentések: 
 
Kanizsay György Béla: November 7-én lakossági fórumot tartott a 
Csatornakert lakói számára, elsősorban a Szováti úti vasúti átjáró 
átépítésével kapcsolatban. Ezen a fórumon beigazolódott az az elmélete, 
hogy születhetnek itt jó dolgok is, és jó dolgokat lehet itt közösen összerakni. 
Ennek keretében egy olyan ötlet került a főmérnök asszony elé, hogy a 
Szováti úton, amíg a sorompó és az átjáró átépítése és ezzel kapcsolatosan 
a gyalog- és kerékpárút, illetve közvilágítás nem lesz kiépítve, addig a 
forgalmat csökkenteni kell. December 12-i keltezéssel megkapták azt a 
Magyar Közúttól érkezett levelet, amelyben tájékoztatják az önkormányzatot, 
hogy elfogadják a jelzést a veszélyre, és 60 km/h sebességcsökkentést 
rendelnek el az átjárótól az utolsó Meggy dűlőig. Azt kérte azoktól a 
lakosoktól, akik ezen az útszakaszon közlekednek, hogy ezt a 
sebességkorlátozást mindenképpen tartsák be, legyenek tekintettel azokra a 
gyerekekre, szülőkre, lakosokra, akik ezen az úton sajnos áldatlan állapotok 
között közlekednek. Abban is biztos, hogy ha át fog épülni az aluljáró és 
megépül a hozzátartozó gyalog- és kerékpárút világítással együtt, akkor ezt 
a sebességcsökkentést akár majd fel is lehet oldani. 
 
Kocsis Róbert: Jegyző úrhoz intézte kérdését, az pedig a Hősök terén 
elhelyezett Jobbikos keresztre vonatkozik. A legutóbbi bizottsági ülésen és 
azt megelőzően sem volt ilyen előterjesztés, tudomása szerint ennek a 
felállításáról korábban mindig döntött az oktatási, kulturális és sport 
bizottság, általában hozzá is járult a felállításához, ez azonban az idén 
elmaradt. A kereszt áll, ráadásul a kettővel korábbi bizottsági ülést (ahol 
esedékes lett volna ennek a témának a tárgyalása) követő hétfőn lett 
felállítva. Még informális megkeresés sem történt a bizottság irányába. 
Történt-e megkeresés a hivatalhoz, a hivatal adott ki valamiféle engedélyt, 
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illetve változott-e a szabályozás, amely ezt esetleg lehetővé tette, és 
amelyről esetleg nem értesült? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Kérelem nem érkezett, engedély nincs. Nem véletlenül 
nem került a bizottságok és a képviselő-testület elé. Engedély nélkül van ott 
az a kereszt, a hatósági eszközök nincsenek meg az alkotmánybírósági 
döntés következtében. Tehát azok a szankciók - attól függetlenül, hogy ma 
lett elfogadva a rendelet - nem álltak a hivatal rendelkezésére 12-e óta. 
Kérni lehet az eltávolítását. Javasolja, hogy a jövő évben a felújított téren ne 
legyen keresztállítás, hanem másutt és állandó helyszínt biztosítva. 
 
Harsányi István: A felállított kereszttel kapcsolatban szerette volna kérdezni 
a jegyző urat, ugyanis a városfejlesztési és műszaki bizottság elé is került 
minden évben az ezzel kapcsolatos kérelem. A választ megkapta.  
 
A képviselő-testület ülése 15.58 órakor befejeződött. 
 

K.m.f. 
 
 

Dr. Sóvágó László              Dr. Vincze Ferenc 
    polgármester                                                                jegyző 

 

 


