
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 
szeptember 12-én, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi István, Kanizsay 

György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné képviselők, Dr. Vincze Ferenc 
jegyző, Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő, Szilágyiné Pál 
Gyöngyi főmérnök, Dr. Sléder Tamás igazgatási irodavezető, 
Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-
helyettes, Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-
helyettes, Dr. Korpos Szabolcs technikus és jegyzőkönyv-
vezető, valamint érdeklődő állampolgárok. 

 
Kocsis Róbert, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi Gusztáv és Tóth Attila 
képviselők hiányoztak az ülésről. 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 
határozatképes. 
A napirendi pontok megtárgyalása előtt átadta a „Hajdúszoboszló Városért” 
kitüntetést Szathmári Margitnak a Vöröskereszt volt városi titkárának, aki nem 
tudott részt venni a szeptember 2-i hivatalos városi ünnepségen.  
A korábban küldött meghívó utolsó napirendi pontjának megtárgyalására - amely 
zárt ülésen történt volna - nem kell, hogy sor kerüljön, az más módon, bizottsági 
hatáskörben lett elintézve. 
Ki lett küldve a Hajdúszoboszlói Városi Televízió digitális átálláshoz kapcsolódó 
költségeinek támogatására vonatkozó előterjesztést, javasolta pótlólag felvenni a 
napirendek közé, amelyet a képviselők egyhangúlag támogattak. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását a 
kiegészítéssel együtt 7 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László) szavazattal – azaz egyhangúlag - támogatta és a következő határozatot 
hozta: 

 
107/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 
szeptember 12-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Napirend: 
 

1. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. I. félévi 
működéséről. 
Előadó: főmérnök 

2. Előterjesztés Dr. Ozsváth Márta (LOB. BT.) házi gyermekorvos beadványáról. 
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 
3. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosítására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
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4. Előterjesztés viharkár okozta költségekről. 

Előadó: igazgatási irodavezető 

5. Javaslat a 2013. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

6. Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2013. évi költségvetésének féléves 
végrehajtásáról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Bánomkerti u. 87. sz. ingatlan 

gázellátásához. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
8. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Bajcsy-Zs. u. 101/A. sz. ingatlan 

gázellátásához. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
9. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Kölcsey u. 24., 26-28. társasházak 

közművesítéséhez. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

10. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
Alapszabályának módosításáról. 
Előadó: jegyző 

11. Előterjesztés pályázat kiírásával kapcsolatosan - autóbusszal végzett 
menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató kiválasztása tárgyában - 
Előadó: főmérnök 

12. Előterjesztés a vízkár-elhárítási terv jóváhagyásával kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 

13. Tájékoztatás a 2014-2020 programozási időszak OP-k tervezéséről, megyei 
gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséhez kapcsolódó helyi javaslatokról. 
Előadó: főmérnök 
 

14. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió digitális átálláshoz kapcsolódó 
költségeinek támogatására 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
15. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről. 

Előadó: polgármester 
 

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

Első napirend: 
 
Az első napirendi pont tárgyalásánál jelen volt a Dr. Varga Sándor, a Hajdú Volán 
Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese. 
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Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság a tájékoztatót megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta a 
tájékoztatót  és egyhangúlag támogatta. 
 
Kanizsay György Béla: Nem az első, hanem a második félévben, augusztus 26-
án a saját szemével tapasztalt sajnálatos eseményről szeretné tájékoztatni a 
testületet, illetve a Volán vezetőségét felhívni erre a nagyon lesújtó eseményre, 
amelynek szemtanúja volt. A dátum augusztus 26-a volt 15.50-16.10 közötti 20 
percben. Szakadt az eső és egy kedves ismerőse kérte meg arra, hogy ha van 
ideje, menjen már ki érte a vasútállomásra. Szemben tudott megállni a MÁV-
állomás kijáratával és azt látta, hogy a helyi menetrendszerinti járat időben elindult 
ugyan a kijelölt útvonalán, azonban nem volt tekintettel arra, hogy az utasok az eső 
miatt – nincs fedett váró sajnos – az állomás várótermében várakoznak, és nem 
várta meg az utasokat, akik két egymást követő vonatról szálltak le, mindegy hogy 
hajdúszoboszlóiak, Hajdúszoboszlón dolgozók, vagy vendégek. 5 percre a 
menetrendszerinti járatra érkezett a derecskei járat, és szintén befordult oda, de 
mivel nem volt leszálló, ezért nem állt meg, habár minden utas bent volt a 
váróteremben. Amikor az utasok látták, hogy érkezik a busz, mindenki elindult 
kifele. Azt a csalódást nem kívánta senkinek, amit ott megéltek az emberek, akik az 
eső ellenére nem tudtak kint várni a buszra. A sofőr nem volt arra tekintettel, hogy a 
szakadó esőben talán nem biztos, hogy egy nem fedett váróban ott fognak várni az 
emberek. Szeretné, ha tisztáznák ezeket a történéseket, hiszen mindenki érdeke, 
hogy az utasok fel tudjanak szállni a buszra, bevétel és komfort szempontjából. 
Bízik benne, hogy ez csak ezen az egy napon történt meg és máskor nem. De úgy 
gondolta, hogy mindenekelőtt érdemes felhívni a sofőrök figyelmét erre. 
 
Dr. Sóvágó László: Azt gondolta, hogy ezt meg kell vizsgálni. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a tájékoztatót és a következő 
határozatot hozta: 
 

108/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság Hajdúszoboszló város területén 
2013. I. félévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Második napirend: 

 
Dr. Sóvágó László: Úgy kívánta feltenni a kérdést, hogy ki az, aki tudomásul veszi, 
hogy az egészségügyi. szociális bizottság lezárta ezt az ügyet, aki igennel szavaz, 
az befejezettnek nyilvánítja az eljárást. 
 
Majoros Petronella: A most kiosztott levél kapcsán kérdezte meg az irodavezető-
helyettes asszonytól, hogy az ebben leírtakra hogyan reagált az iroda, egyáltalán 
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hogyan értékeli, mi a véleménye az itt leírtakról, az itt történtekről, ha ezek valóban 
igazolhatóak. 
 
Kunkliné Dede Erika: Az ügy 2010-ben indult, akkor erre a szakhatóságok 
megtették a megfelelő lépéseket. Mint ahogy olvasható a doktornő levelében is, 
Péterfalvi Attila a nemzeti adatvédelmi biztos ezt az ügyet végig vizsgálta, aljegyző 
asszonnyal eszmét cseréltek. Olyan válaszlevelet kaptak a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információs Hatóságtól, amely szerint az ügyben adatvédelmi törvénysértés nem 
történt. Az iratokat megtekintve az ügyet lezártnak tekinti, tehát azt gondolta, hogy 
ha a szakemberek ebben olyan véleményt hoztak - ugyanígy vonatkozik ez a 
Kormányhivatal Egészségügyi Szakigazgatási Szervére (az ÁNTSZ-re) - amely 
szintén nem elmarasztaló döntés, akkor ő lezártnak tekintette és tekinti most is. 
Valamint azt gondolta, hogy hivatásukhoz méltatlan mind a két félnek ez az 
egymásra mutogatás. 
 
Dr. Sóvágó László: Ki az, aki azt mondja, hogy a bizottsággal egyetemben 
lezártnak tekinti az ügyet? 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

109/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dr. Ozsváth 
Márta házi gyermekorvos egészségügyi alapellátással kapcsolatos 
beadványában foglaltakat tudomásul veszi, a beadványban foglaltak jelenleg 
intézkedést nem igényelnek. 
 
Határidő: 2013. szeptember 20., illetve folyamatos 
Felelős: jegyző/irodavezető-helyettes 
 

Harmadik napirend: 
 
A harmadik napirendi pont tárgyalásánál jelen volt Győri Zsuzsanna az Egyesített 
Óvodai Intézmény vezetője. 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
alapító okirat módosításával kapcsolatos előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

110/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
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Bevezető rész: 
 

Hatályos szöveg Módosító javaslat 

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: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. 

pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 8.§, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 5. § (4) 

bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése 

alapján az alábbi - egységes szerkezetbe 

foglalt- alapító okiratot adja ki: 

 

Hatályos szöveg Módosító javaslat 

Neve: Egyesített Óvodai Intézmény 

. 

. 

. 

Telephelyei: 

Óvodakonyha, 4200 Hajdúszoboszló, 

Rákóczi 21. 

Aprónép Óvoda,  4200 Hajdúszoboszló, 

Rákóczi 21. 

Szivárvány Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, 

Attila 51/ b. 

Lurkó Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, 

Törökdomb 11. 

Bambínó Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, 

Rákóczi 84. 

Mesevár Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, 

Kovács Gyula u. 24. 

Liget. Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, 

Hőforrás u. 145 

Aranykapu Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, 

Arany János 8. 

Manókert Óvoda, 4200 Hajdúszoboszló, 

Ady Endre 54. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Jogelődök neve: 

 1.SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

Neve: Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 

. 

. 

. 

Telephelyei: 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 

Óvodakonyhája, 4200 Hajdúszoboszló, 

Rákóczi 21. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Aprónép 

Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 21. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Szivárvány 

Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Attila 51/ b. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Lurkó 

Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Törökdomb 

11. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda  Bambínó 

Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 84. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Mesevár 

Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Kovács 

Gyula u. 24. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Liget 

Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 

145 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Aranykapu 

Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Arany János 

8. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Manókert 

Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre 

54. 

. 

. 

. 

Jogelődök neve: 
1.SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 4200 

Hajdúszoboszló, Attila 51/ b. 



 6 

 6.SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA  

 MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

 3.SZ. NAKÖZIOTTHONOS ÓVODA  

 8.SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA  

 APRÓNÉP ÓVODA  

 5.SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 

 LURKÓ NAPKÖZIOTHONOS ÓVODA 

 ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GESZ. 

. 

. 

. 

. 

. 

Jogszabályban meghatározott 

közfeladata:  
851020 Óvodai nevelés 

Alaptevékenysége:  
851020 Óvodai nevelés 

 

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 

25.§ 1-5 bekezdése alapján, tagóvodák 

működtetésével óvodai nevelés, iskolai 

előkészítés, valamint a Közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. tv. 30. § alapján sajátos 

nevelési igényű gyermekek szegregált, 

illetve integrált óvodai nevelése, iskolai 

életmódra felkészítése. A beszéd- és enyhe 

értelmi fogyatékos, a pszichés 

fejlődészavara miatt nevelési, tanulási 

folyamatban tartósan akadályozott 

gyermekek, valamint a testi, érzékszervi 

fogyatékosok elhelyezése lehetőség szerint 

a tagóvodákban integráltan. A középsúlyos 

értelmi fogyatékos, továbbá az autista 

gyermekek, tanulók elhelyezése szegregált 

csoportban. TEÁOR: 85.10 

 

 SNI a: a megismerő funkciók 

és/vagy a viselkedés fejlődésének 

tartós és súlyos rendellenességei. 

 SNI b: a megismerő funkciók 

és/vagy a viselkedés fejlődésének 

súlyos rendellenességei. 

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

6.SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 4200 

Hajdúszoboszló, Arany János 8. 

MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS 

ÓVODA 4200 Hajdúszoboszló, Kovács 

Gyula u. 24. 

3.SZ. NAKÖZIOTTHONOS ÓVODA 4200 

Hajdúszoboszló, Rákóczi 84. 

8.SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 4200 

Hajdúszoboszló, Ady Endre 54. 

APRÓNÉP ÓVODA 4200 Hajdúszoboszló, 

Rákóczi 21. 

5.SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 4200 

Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145 

LURKÓ NAPKÖZIOTHONOS ÓVODA 

4200 Hajdúszoboszló, Törökdomb 11. 

ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

GESZ 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 21.  

. 

. 

. 

Közfeladata és alaptevékenysége: 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 4. §. a) bekezdése szerint 

óvodai nevelés, valamint az r), s) pontok, és 

a 47. § alapján: 

- a többi gyermekkel, együtt nevelhető 

sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése, illetve azoknak a 

sajátos nevelési igényű gyermekeknek 

az óvoda nevelése, akik a többi 

gyermekkel nem foglalkoztathatók 

együtt: 
- mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, autizmus 

spektrum zavarral vagy egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) 

küzdő sajátos igényű gyermekek 

nevelése a szakértői vélemény alapján 

integrált, vagy szegregált formában 

(Napocska csoport). 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Törvény 37. §-ának értelmében érvényes 

szakértői véleménnyel rendelkező - sajátos 

nevelési igényű - gyermekek integrált és 

szegregált óvodai nevelése, iskolai 

életmódra felkészítése. 

. 

. 

. 

Elvégzi a Városi Bölcsőde, a Zichy Géza 

Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény és a Hajdúszoboszlói 

Pedagógiai Szakszolgálat önállóan 

működő költségvetési szervek pénzügyi, 

gazdálkodási tevékenységét. TEAOR: 

69.20 

. 

. 

. 

Az alaptevékenység szakfeladatai 2010. 

január 1-től: 

. 

. 

. 

841901 Önkormányzatok, valamint 

többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

890441 Közcélú foglalkoztatás 

. 

. 

. 

Besorolás gazdálkodási jogkör alapján: 

Önállóan működő és gazdálkodó. Ellátja a 

Városi Bölcsőde, a Zichy Géza Zeneiskola 

– Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 

önállóan működő költségvetési szervek 

pénzügyi, gazdasági feladatainak 

meghatározott részét. 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete 

tagjainak) kinevezési, megbízási, 

választási rendje: Az intézmény vezetője 

az óvodavezető, akit az önkormányzat 

képviselőtestülete bíz meg nyilvános 

pályázat útján és gyakorolja felette a 

munkáltatói jogokat A megbízás előkésztése 

az Oktatási Bizottság feladata, a pályázati 

eljárással kapcsolatos feladatokat az 

Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 

vezetője látja el. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

Elvégzi a Városi Bölcsőde és a Bocskai 

István Múzeum önállóan működő 

költségvetési szervek pénzügyi, gazdálkodási 

tevékenységét. TEAOR: 69.20 

 

 

. 

. 

. 

. 

Az alaptevékenység szakfeladatai 

 

. 

. 

. 

841901 Önkormányzatok és társulások 

elszámolásai 

 

890441 Rövid tartalmú közfoglalkoztatás 

. 

. 

. 

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő 

és gazdálkodó. Ellátja a Városi Bölcsőde és a 

Bocskai István Múzeum önállóan működő 

költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági 

feladatainak meghatározott részét. 

 

 

 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete 

tagjainak) kinevezési, megbízási, választási 

rendje: Az intézmény vezetője az 

óvodavezető, akit az önkormányzat 

képviselőtestülete bíz meg nyilvános pályázat 

útján és gyakorolja felette a munkáltatói 

jogokat. A megbízás előkésztése az Oktatási, 

Kulturális és Sport Bizottság feladata, a 

pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a 

humán-közszolgáltatási irodavezető helyettes 

látja el. 

. 

. 

. 



 8 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 

Az intézmény rendelkezési jogosultsága 

kiterjed a kezelésében lévő ingó és ingatlan 

vagyon rendeltetésszerű használatára, 

üzemeltetésére. 

Az intézmény a tevékenységét a 

Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv, a 

kapcsolódó rendelkezések és az 

Államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény előírásainak betartásával 

köteles végezni. 

. 

. 

. 

Maximális gyermek-, tanuló létszám: 880 

fő 

A gyermekek csoportokba való beosztása és 

a maximálisan felvehető gyermeklétszám 

meghatározása a módosított 1993. évi 

LXXIX tv. 3. sz. mellékletének I. részében 

meghatározott maximális létszámok 

figyelembevételével történik. Ettől eltérni 

csak a II. rész 7-8. pontjában 

meghatározottak szerint, a Ktv. 95/a § (8). 

bek alapján lehet. 

 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 

Az intézmény rendelkezési jogosultsága 

kiterjed a kezelésében lévő ingó és ingatlan 

vagyon rendeltetésszerű használatára, 

üzemeltetésére. 

Az intézmény a tevékenységét a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

a kapcsolódó rendelkezések és az az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény előírásainak betartásával köteles 

végezni. 

. 

. 

. 

Maximális gyermeklétszám: 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Szivárvány 

Óvodája: 84 fő 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Lurkó 

Óvodája: 84 fő 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Bambínó 

Óvodája:122 fő 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Mesevár 

Óvodája: 100 fő 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Liget 

Óvodája: 100 fő 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Aranykapu 

Óvodája: 150 fő 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Aprónép 

Óvodája: 75 fő 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Manókert 

Óvodája: 100 fő 

 

Összesen:          815 

fő 

 

II. 
Alapító okirat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 8.§, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 

Kormányrendelet 5. § (4) bekezdése, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § 

(3) bekezdése alapján az alábbi - egységes szerkezetbe foglalt- alapító okiratot adja ki: 

 

A költségvetési szerv 

 

Neve:    Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 

 

Székhelye:   4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. 

 

Telephelyei: 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Óvodakonyhája, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 21. 
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Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Aprónép Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 21. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Szivárvány Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Attila 51/ b. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Lurkó Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Törökdomb 11. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Bambínó Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 84. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Mesevár Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Kovács Gyula u. 24. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Liget Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Aranykapu Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Arany János 8. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Manókert Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre 54. 

 

Jogelődök neve: 
 

1.SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 4200 Hajdúszoboszló, Attila 51/ b. 

6.SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 4200 Hajdúszoboszló, Arany János 8. 

MESEVÁR NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 4200 Hajdúszoboszló, Kovács Gyula u. 24. 

3.SZ. NAKÖZIOTTHONOS ÓVODA 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 84. 

8.SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre 54. 

APRÓNÉP ÓVODA 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 21. 

5.SZ. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145 

LURKÓ NAPKÖZIOTHONOS ÓVODA 4200 Hajdúszoboszló, Törökdomb 11. 

ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GESZ 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 21.  

 

 

Közfeladata és alaptevékenysége: 

 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. §. a) bekezdése szerint óvodai nevelés, 

valamint az r), s) pontok, és a 47. § alapján: 

- a többi gyermekkel, együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, 

illetve azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek az óvoda nevelése, akik a többi 

gyermekkel nem foglalkoztathatók együtt: 

- mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzdő sajátos igényű gyermekek nevelése a szakértői vélemény alapján integrált, 

vagy szegregált formában (Napocska csoport). 

 

Az ellátottak részére napi háromszori étkeztetést biztosít, saját konyha működtetésével. Ellátja az 

étrend kialakítását, a készétel kiszállítását és a gépkocsik üzemeltetését. TEÁOR: 56.29, 56.10 

 

Elvégzi a Városi Bölcsőde és a Bocskai István Múzeum önállóan működő költségvetési szervek 

pénzügyi, gazdálkodási tevékenységét. TEAOR: 69.20 

 

Szakágazat száma: 851020 Óvodai nevelés  

 

Az alaptevékenység szakfeladatai 

 562917 Munkahelyi étkeztetés 

 562920 Egyéb vendéglátás 

 851011 Óvodai nevelés, ellátás 

 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

 562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

 841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

 692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 

 890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
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 890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatása 

 890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító 

programok   

 890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok 

részére 

 890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok 

 890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások 

 890122 Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének előmozdításával kapcsolatos egyéb 

tevékenység 

 890123 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját segítő programok, támogatások 

 890124 Fogyatékossággal élők életminőségének javítását célzó programok és támogatások 

 

Működési köre: Hajdúszoboszló Város Közigazgatási területe, Hajdúszoboszlói Kistérség területe: 

Ebes, Nagyhegyes, Hajdúszovát települések. 

 

Irányító szerv neve, székhelye: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

 

Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó. Ellátja a Városi Bölcsőde és a 

Bocskai István Múzeum önállóan működő költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági feladatainak 

meghatározott részét. 

 

Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Az 

intézmény vezetője az óvodavezető, akit az önkormányzat képviselőtestülete bíz meg nyilvános 

pályázat útján és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A megbízás előkésztése az Oktatási, 

Művelődési és Sport Bizottság feladata, a pályázati eljárással kapcsolatos feladatokat a humán-

közszolgáltatási irodavezető helyettes látja el. 

 

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:  
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján közalkalmazottak. 

Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, melyekre nézve a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.  

Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi. IV. 

törvény az irányadó. 

 

Vállalkozási tevékenysége arányának felső határa a szerv kiadásaiban: vállalkozási 

tevékenységet nem folytat 

 

Alapító, illetve fenntartó neve és címe: 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

4200 Hajdúszoboszló Hősök tere 1. 

 

Az intézmény típusa: Napköziotthonos Óvoda 

 

Az intézmény OM azonosítója:       200463 

 

Tagintézményei: 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Aprónép Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 21. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Szivárvány Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Attila 51/ b. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Lurkó Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Törökdomb 11. 
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Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Bambínó Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 84. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Mesevár Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Kovács Gyula u. 24. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Liget Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Aranykapu Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Arany János 8. 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Manókert Óvodája, 4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre 54. 

 

A feladatellátást szolgáló vagyon: 

Ingatlan vagyon: 

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. 

Helyrajzi szám: 6118 

Tulajdoni lapszám: 5965 

Óvodakonyha   4200 Hajdúszoboszló Rákóczi 21. 

Aprónép Óvoda   4200 Hajdúszoboszló Rákóczi 21. 

    Helyrajzi szám: 6193 Tulajdoni lapszám: 6036 

Szivárvány Óvoda  4200 Hajdúszoboszló, Attila 51/ b. 

    Helyrajzi szám: 5353 Tulajdoni lapszám: 5218 

Lurkó Óvoda   4200 Hajdúszoboszló, Törökdomb 11. 

    Helyrajzi szám: 6404 Tulajdoni lapszám: 6237 

Bambínó Óvoda   4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi 84. 

    Helyrajzi szám: 4754 Tulajdoni lapszám: 9983 

Mesevár Óvoda   4200 Hajdúszoboszló, Kovács Gyula u. 24. 

    Helyrajzi szám: 1693, 1694 Tulajdoni lapszám: 1681, 1682 

Liget. Óvoda   4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145 

    Helyrajzi szám: 4709 Tulajdoni lapszám: 4590 

Aranykapu Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Arany János 8. 

    Helyrajzi szám: 5777 Tulajdoni lapszám: 5635 

Manókert Óvoda  4200 Hajdúszoboszló, Ady Endre 54. 

    Helyrajzi szám: 1206 Tulajdoni lapszám: 1217 

 

Ingó vagyon:  

Az intézmény számviteli nyilvántartásai tartalmazzák. 

 

A vagyon feletti rendelkezési joga: 

Az intézmény rendelkezési jogosultsága kiterjed a kezelésében lévő ingó és ingatlan vagyon 

rendeltetésszerű használatára, üzemeltetésére. 

Az intézmény a tevékenységét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a kapcsolódó 

rendelkezések és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak betartásával 

köteles végezni. 

 

Maximális gyermeklétszám: 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Szivárvány Óvodája:           84 fő 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Lurkó Óvodája:                   84 fő 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Bambínó Óvodája:            122 fő 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Mesevár Óvodája:             100 fő 
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Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Liget Óvodája:                  100 fő 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Aranykapu Óvodája:         150 fő 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Aprónép Óvodája:               75 fő 

Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Manókert Óvodája:           100 fő 

Összesen:                                            815 fő 

 

Záradék 

 

A Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratát Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-

testülete a  ………./2013. (IX.12.) sz. határozatával 2013. szeptember 12-én hagyta jóvá. 

Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 16.  

 

P.H. 
 

Hajdúszoboszló, 2013. szeptember 12.   

 

 

................................................                                              ..............................................                                         

Dr. Sóvágó László                         Dr. Vincze Ferenc 

    polgármester             jegyző 

 
Határidő: 2013.szeptember 12. 
Felelős: jegyző 
 

Negyedik napirend: 

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A maga és a bizottság nevében 
megköszönte a tűzoltóknak és a Városgazdálkodási Zrt. munkatársainak a viharkár 
helyreállításában végzett munkáját. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság egyhangúlag támogatta a 
viharkár okozta költségek növelését, még pedig a következő módon: egy 
módosítást javasoltak, 4 mFt keretösszeget javasoltak a testületnek elfogadásra, ez 
azért keretösszeg, hiszen a helyreállítási költségek ezen belül vannak még jóval, 
de hogy senki ne maradhasson kifizetés nélkül, kérte a testületet a bizottság 
nevében, hogy ezt a megemelt keretösszeget fogadja el. 
 
Majoros Petronella: Köszönetét fejezte ki a tűzoltóság, a katasztrófavédelem és a 
Városgazdálkodási Zrt munkatársainak a feszített munkatempóért, hiszen nagy 
erőkkel vettek részt a kár elhárításban, mind anyagi és mind személyi 
ráfordításokban egyaránt. A költségek csökkentése érdekében úgy gondolta, hogy 
célszerű lenne kárenyhítési kérelemmel fordulni a Kormányhoz. Célszerű megtenni 
azt a kérelmet is, amely a viharkár okozta hulladékok utáni járulékfizetési 
kötelezettség alóli mentességet célozná meg. Hiszen itt a város közterületein is 
számos káresemény történt, szerencsére épületekben nem, de nagyon sok, 
legalább 20 fa kivágásra került és sok fa gallyazására is sor került. Nagyon komoly 
feladatot rótt a társaságra a belvízmentesítés is, hiszen a város egyik részén a 
csapadék-vízelvezető rendszerbe hullott törmelékek, gallyak, falevelek óriási 
dugulásokat eredményeztek. Tehát napokba telt, míg rendbe rakták a vízelvezető 
árkokat. Egy ilyen hatalmas pusztításra nagyon nehéz felkészülni Magyarországon 
minden településnek, és Hajdúszoboszló még mindig elmondhatja a magáról, hogy 
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nemcsak az önkormányzatot ért károk enyhítésében tud helytállni, hanem azoknak 
is tud segítséget nyújtani, akiknek a lakhatási körülményei az esemény 
bekövetkeztekor és azt követően is veszélyessé váltak. Olvashattuk az anyagban, 
hogy káreseményenként a segítségnyújtás értéke több tízezer, akár százezer 
forintot is elérhetett, és még mindig érkeznek igények. Maximálisan támogatja az 
önkormányzatnak azon szándékát, hogy a bajba jutottakon segítsenek. Ennek 
ellenére szeretné felhívni a város valamennyi lakójának figyelmét arra, nyilván ez 
anyagi kérdés is, de a biztosító társaságoktól, a televízióból, a rádióból egyéb 
forrásokból értesülhettek arról, hogy rohamosan keresték meg a biztosító 
társaságokat a károsultak és sok esetben kiderült, hogy nem rendelkeztek 
biztosítással. Itt az önkormányzat ugye egy nyilatkozatot is kitöltetett a 
károsultakkal, amely feltette azt a kérdést, hogy van-e lakásbiztosítása, 
rendelkezik-e ezzel. Nyilván előfordulhat olyan, hogy nem volt biztosítása és az 
önkormányzattól kért segítséget. Arra szeretne utalni, hogy azért érdemes azon 
elgondolkodni, hogy – nyilván ez anyagi kérdés is – legalább egy alapszintű 
biztosítást kössön mindenki a saját vagyonának védelme érdekében. Hisz az 
alapbiztosítások tartalmazzák az elemi károkat - ez alatt a viharkárt érthetik - a 
tűzkárt, a földrengést, a csőtöréseket. Tehát ezek úgymond a legolcsóbb, a 
legkisebb kategóriájú biztosítások, amelyek viszont ilyen és hasonló káresemények 
bekövetkeztekor jól jönnek, és bár jól lehet, hogy most az önkormányzat igyekszik 
támogatást nyújtani a károsultaknak, de jobb inkább arra hagyatkozni, hogy a 
biztosító társaságok dolga ez. Információi alapján Hajdúszoboszlón kb. 2000 
káresemény történt. A biztosítók egyébként a regisztrált káresemények több mint 
80 -%-át már kártérítették. Azt gondolta, hogy ebben is jó példát mutattak. Érdemes 
tehát biztosításokat kötni a vagyoni értékekre. 

 
Dr. Papp Jenő: Példátlan vihar- és jégkár történt ezen a napon, ezek 95 %-a a 
Bánomkert és a Bartók-telep vonalában ment végig a városnak. Személy szerint ő 
is kárvallottja és képviselője ennek a területnek. Több, mint 200 lakóépületnek 
ment tönkre a teteje. Kertek, zöldségesek, gyümölcsösök lettek szétverve, a 
virágágyakban, gépkocsikban iszonyatos kár keletkezett. Nem beszélve arról a 
mezőgazdasági kárról, amely a Kösely Rt. területén, illetve a Bartók-telep végétől 
az elkerülő szakaszig terjedő, mintegy 5-10 km-en keletkezett, ez nemcsak a 
Kösely Rt-t, hanem a privát földeket is érintette. Szerencsére a tűzoltóság azonnal 
megkezdte itt a munkáját, egyszerűen nem lehetett közlekedni az utcákon, mintegy 
20 kocsival másnap délig tisztították meg a várost iszonyatos erőfeszítéssel. A 
mentőknek szerencsére nem sok dolguk volt. Az áramszolgáltatás a következő nap 
hajnalra helyreállt. Megköszönte a Városgazdálkodási Zrt-nek, akinek azután jött a 
neheze rendet tenni, eltakarítani és kisebb problémákat megoldani. Az 
önkormányzathoz jöttek a segélykérelmek ezt a szociális bizottság tárgyalta, több 
mint 100 kérelmet bíráltak el. Jön még ilyen vihar, mert úgy néz ki, hogy a 
klímaváltozás nagyon keményen érinti ezt az országrészt, meg az ország többi 
részét is, és váratlan viharokra ezek után is számíthatnak. Azt javasolta, hogy 
legközelebb ne a szociális keretből adjanak támogatást, hanem alakítsanak egy vis 
major keretet, amit csak ilyen esetekre lehessen felhasználni, és akkor nem kell 
kapkodni. Ennek ellenére semmilyen késedelem nem történt az igényeket pár 
napon belül irodavezető-helyettes asszonyék már ki is tudták fizetni. 

 
Dr. Sléder Tamás: Az előterjesztésben két módosítást eszközölt. Az előterjesztés 
megírása óta az egészségügyi, szociális bizottság újabb kérelmekről döntött és 
ezekről tájékoztatta a testületet. A mai napig 79 kérelmező kapott átmeneti segélyt 
és a részükre az önkormányzat által átutalt összeg 3.380 eFt volt. Elnök asszony 
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jelezte már, hogy a tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott az a módosító 
javaslat, hogy a  határozati javaslat 1./ pontjában szereplő összeg legyen 4 mFt-ra 
megemelve. Ez természetesen keretösszeg és az az indoka, hogy kizárni még azt 
nem tudják, hogy az elkövetkező napokban, illetve egy-két hétben még további 
kérelmek kerüljenek benyújtásra. Ezeket is el kell természetesen bírálni. 

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

111/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a vihar okozta káreseménnyel összefüggésben átmeneti segély 
soron kifizetett 4.000.000.-Ft-tal legyen megemelve a 2013. évi 
költségvetés szociálpolitikai feladatok (10. sz. melléklet) „felnőttek 
átmeneti segélye” sora az Általános tartalék I. terhére. 

 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 

a 2013. évi költségvetésben 15 M Ft-os keretösszeg átcsoportosítását az 
Általános tartalék I. terhére a városüzemeltetési feladatokhoz (9. sz. 
melléklet) viharkár elhárítása, helyreállítása soron, azzal, hogy a 
Hajdúszoboszlói Zrt.-nek a Polgármesteri Hivatal felé részletes 
elszámolást kell benyújtania a keretösszeg felhasználásáról. 

 
3./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy írásban forduljon Magyarország Kormányához és 
kérelmezze a 2013. augusztus 10-i viharkárok enyhítésében történő 
állami szerepvállalást. 

 
4./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azzal a 

kezdeményezéssel fordul Magyarország Kormányához, hogy vizsgálja 
felül a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 69. § (5) 
bekezdésében rögzített járulékfizetés alóli mentesülés eseteit, és azt 
egészítse ki vis maior helyzetek okán történő hulladéklerakásra. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: jegyző, illetve polgármester 

 

Ötödik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A 2013. évi költségvetési rendelet módosítását a pénzügyi, 
gazdasági bizottság megtárgyalta, ütemezve minden pénzügyi rész teljesült és a 
módosítások is megszülettek, javasolták a testületnek elfogadásra. 

 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
rendeletet alkotta: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
22/2013. (IX.12.) számú rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013.(II.21.)számú 
rendelet módosítására 

 
1. § 

 
A 2013. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése az alábbira 
változik: 
„A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés főösszegét 5.368.998 eFt-ban, a 
bevételek és kiadások egyenlegét 
 
    3.703.941 eFt működési célú bevétellel, 
    3.652.711 eFt működési célú kiadással és 
         51.230 eFt működési egyenleggel, valamint 
 
     1.196.743 eFt felhalmozási célú bevétellel, 
    1.716.287 eFt felhalmozási célú kiadással és 
    -  519.544 eFt felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 
 

2. § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1-től a 
2013. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 
 
(A rendelet melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

Hatodik napirend: 
 
Lőrincz László: Egy javítást eszközölt az előterjesztés 9. és a 10. oldalán, mivel a 
Szent István park őrzése mind a két oldalra bekerült, kérte, hogy a 10. oldalról ez a 
bekezdés kerüljön kihúzásra. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta a beszámolót 
és egyhangúlag támogatta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság a 2013. évi költségvetés 
féléves végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. 
Ez a módosítás technikai jellegű, érdemileg nem változtatta meg a tartalmat. 
 
Kanizsay György Béla: A turisztikai bizottság legutóbbi ülésén egyhangúlag 
támogatásra javasolta az előterjesztést. 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is elfogadta a 
beszámolót. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság és a 
mezőgazdasági bizottsággal együttes ülésén egyhangúlag támogatta a 
beszámolót. 
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A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
112/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri 
valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az I. félévi takarékos 
gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. félévben is. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 

jegyző 
 

Hetedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy 
érdemes-e a bizottságok elé, illetve a képviselő-testület elé hozni ezt a formális 
hozzájárulást. 
 
Dr. Sóvágó László: A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a tulajdonnal 
való rendelkezés a képviselő-testület döntési körébe tartozik, és ebben ez is benne 
van, de gondoskodni lehet arról, hogy ne így legyen, ha van erre akarat. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
113/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
hajdúszoboszlói 7734 hrsz-ú ingatlan feletti tulajdonosi jog gyakorlója 
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a MOVILL-GÁZ Kft által 
tervezett G-16/13-as tervszámú gázbekötés megépítésre kerüljön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 

 
Határidő: 2013. szeptember 19. 
Felelős: jegyző 

 

Nyolcadik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
114/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
hajdúszoboszlói 6238/4 hrsz-ú ingatlan feletti tulajdonosi jog gyakorlója 
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tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a MOVILL-GÁZ Kft által 
tervezett G-15/13-as tervszámú gázbekötés megépítésre kerüljön.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 

 
Határidő: 2013. szeptember 19. 
Felelős: jegyző 

 

Kilencedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
115/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
hajdúszoboszlói 2132, 2127 és 2091 hrsz-ú ingatlanok feletti tulajdonosi jog 
gyakorlója tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Buti Gergely 
okleveles építőmérnök által tervezett H-7/2013-as tervszámú 
szennyvízcsatorna megépítésre kerüljön. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 

 
Határidő: 2013. szeptember 19. 
Felelős: jegyző 

 

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

 
116/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. 
§ 16. pontja, valamint a 107. § alapján, figyelemmel a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényre, megtárgyalta a „Hajdúkerületi és 
Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának módosításáról” szóló 
előterjesztést és az alábbi döntést hozza: 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint a Hajdúkerületi és Bihari 
Víziközmű Szolgáltató Zrt. részvényese támogatja a részvénytársaság 
alapszabályának alábbi módosítását: 

 

 Az alapszabály XIII./1., 2., pontjai az alábbira módosulnak: 
 

1. A 9 (kilenc) tagú felügyelő bizottság a Társaság legfőbb szerve 
részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. 
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2. A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés választja meg 5 (öt) év 
időtartamra, oly módon, hogy 3 tagot az 5% alatti szavazati joggal 
rendelkező részvényesek, 4 tagot a 6-10 % közötti szavazati joggal 
rendelkező részvényesek, 2 tagot a 11 % feletti szavazati joggal 
rendelkező részvényesek jelölnek. A felügyelő bizottság a tagjai közül 
maga választja meg az elnökét. 

 

 Az Alapszabály XIII./11. pontja kiegészül az alábbi 9. ponttal: 
 

11. A Társaság felügyelő bizottságának tagjai 
 
2013. május 29. napjától 2017. május 3. napjáig 
 
9. Dr. Fülöp Erik 
anyja neve: Nagy Irén Judit 
születési helye és ideje: Nyíregyháza, 1982. július 21. 
lakcíme: 4400 Tiszavasvári, József Attila u. 5. 
 

A Képviselő-testület felkéri a Zrt. igazgatóságának elnökét, hogy az 
Alapszabály módosítást érintő hiánypótlást terjessze be a Debreceni 
Törvényszék Cégbíróságához. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Tizenegyedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság egyhangúlag támogatta az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltató 
kiválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
117/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási 
közszolgáltatás ellátása érdekében szolgáltató kiválasztására irányuló 
pályázat kiírását 2014. január 01. – 2018. december 31. közötti időszakra 
vonatkozóan az előterjesztésben foglaltak alapján, a jelenlegi szolgáltatási 
szint megtartása mellett.  

 
Határidő: folyamatos, szerződéskötésre legkésőbb 2013. december 31. 
Felelős: jegyző 

                    polgármester 
 

Tizenkettedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
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A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
118/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 973/2012. 
tervszámon a HYDRASTAT Mérnöki Iroda Kft. által elkészített vízkár-
elhárítási tervet elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

Tizenharmadik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság egyhangúlag támogatta a 
2014-2020 programozási időszak Operatív Programok tervezéséről, a megyei 
gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséhez kapcsolódó helyi javaslatokról szóló 
előterjesztést. 
 
Kanizsay György Béla: A turisztikai bizottság is, hasonlóan a műszaki 
bizottsághoz, egyhangúlag támogatásra javasolta a tájékozatót. 
 
Dr. Papp Jenő: Nyilván az idegenforgalom a városnak a legfontosabb 
szakterülete, illetve amiben eredményeket tudtak elérni és viszi a város hírnevét. 
De ez az anyag tartalmazza-e azt, hogy olyan ipari fejlesztésre is sor kerülhessen, 
amelyik nem környezetszennyező, hanem könnyű- vagy feldolgozó ipar, vagy 
mezőgazdasági melléktermékek gyártásával foglalkozó ipar. Tehát ilyen 
lehetőséget tudnak-e adni, próbálnak-e, kínálnak-e ilyen lehetőséget. Ha a válság 
az idegenforgalomba is begyűrűzne és emiatt nem jönnek a vendégek, akkor 
történik-e valami, felkészülnek-e arra, hogy valamivel orvosolják-e a 
munkanélküliséget, lévén, hogy ez egy hosszabb távú terv. 

 
Dr. Vincze Ferenc: A következő 7 éves időszak uniós pályázati rendszerének 
kormányzati célja a források 60 %-ának a gazdaságfejlesztésre fordítása. Ebből 
következőleg abba a tervezési metódusba, amelybe most készítik a terveket a 
cégeknek is számos lehetőség kínálkozik, és az önkormányzatoknak is. Még nem 
jutottak abban előbbre, mert több szempont szerint kell kategorizálni, pl. egy kiemelt 
turisztikai fejlesztési terv is készül ezek mellett, amik ide le vannak írva. De un. 
várostérségi programokba kell ezt majd kezelni, együttműködésben a piaci 
szférával és az érdekképviseleti szerveikkel. Tehát ebbe a tervezési metódusba 
ilyen célok, lehetőségek is vannak. Igyekeznek kihasználni a térség 
önkormányzataival együttműködve.  

 
Majoros Petronella: Ezt a napirendet és a témát nagyon fontosnak tartja. A 
következő évekről van szó, és bár megyei fejlesztési tervről fognak majd itt 
javaslatot tenni, azt gondolja, hogy ebbe a tervbe be kell ékelni számos olyan 
fejlesztési elképzelést, amely vélhetően nem csak a megyei pályázatokon nyerhető 
majd el támogatás a megvalósításra. Hanem akár majd később országos, vagy a 
minisztérium által – hiszen a pályázati rendszer változik majd – támogatott 
beruházásokra. Kb. 2 hónappal ezelőtt kaptak jó néhányan egy email-t arra 
vonatkozóan, hogy tegyenek javaslatot. Eltelt egy hónap az email érkezése után, 
amikor megkapták a következőt, hogy egy fórum megrendezésére kerül sor, ahol 
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további eszmecserére nyílhat lehetőség. Elég kevés javaslat érkezett ez idő alatt. 
Talán ennek az is oka lehet, hogy a gazdasági szektor - nem tudja, csak feltételezi - 
nem kapott erről kellő tájékoztatást. Bár a város honlapján fellelhető, de vélhetően 
ez a tájékoztatási csatorna kevésnek bizonyult. Az idő viszont nagyon sürget, 
hiszen szeptember 18-án döntés születik arról, amiről most itt szó van, ez pedig a 
jövő hét szerda. Azt gondolta, hogy addig lehetősége van minden vállalkozásnak a 
fejlesztési szándékát eljuttatni, akár közvetlenül a megyének is, hogy ott tudjanak 
arról, hogy Hajdúszoboszlón vagy annak körzetében milyen fejlesztési javaslatok 
vannak a következő években. Jegyző úr említette, hogy gazdaságfejlesztő szándék 
tükröződik ebben a ciklusban, ebben a tervben közel 60-70-80 %, ez igen magas. 
Erre való tekintettel szeretné azt a listát kibővíteni most, ami itt a napirendbe benne 
szerepel, a következővel: élelmiszeripari feldolgozó üzem létesítése, és bár maga 
az üzem létesítése nem biztos, hogy önkormányzati feladat, de nem is az a kérdés. 
Jelen pillanatban a kérdés az, hogy mi az, ami szükséges, mi az, ami 
gazdaságfejlesztő, gazdaság-élénkítő lehet a település életében és természetesen 
munkahely-teremtő is. A másik kiemelt területe ennek a megyei tervnek az az 
energiahatékonyságot célzó fejlesztési elképzelések támogatása. Erre való 
tekintettel egy másik tételt szeretne javaslatként behelyezni ebbe a listába: az pedig 
a geotermikus energia kiaknázása és felhasználásának elősegítése. Azt javasolja, 
hogy ezt a két tételt tegyék bele ebbe a sorba. Van már egyébként benne jócskán, 
a munkahelyteremtés, a turizmus jövőjének kérdésköre, amelyek meg kell, hogy 
fogalmazódjanak a város következő 6-7 éves tervezési ciklusában. Szeptember 18-
ig bármely vállalkozás is tehet javaslatot a megyére. A két tétellel szeretné, ha 
kiegészítenék: a geotermikus energia kiaknázása és felhasználásának elősegítése, 
valamint az élelmiszeripari feldolgozó üzem létesítése, tekintettel a mezőgazdasági 
arculatunkra. 

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

 
119/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az 
elhangzott kiegészítésekkel együtt - elfogadja és támogatja a 2014-2020 
programozási időszak Operatív Programok tervezéséről, a megyei 
gazdaságfejlesztési részprogram tervezéséhez kapcsolódóan 
megfogalmazott helyi javaslatokról szóló tájékoztató anyagot mellékleteivel 
együtt. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 

Tizennegyedik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság az előterjesztést megtárgyalta 
az és egyhangúlag támogatta a bruttó 1.105 eFt-os költséget. 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális és sport bizottság az előterjesztést 
szintén megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. Itt arról van szó, azok az 
eszközöknek - amelyek szükségesek a digitális átálláshoz - a költségét pályázat 
útján sikerült elnyerni, viszont az eszközök beszerelése, beüzemelése 
többletköltséget igényel, erre pályázni nem lehet. Ez mintegy egymillió forintos 
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költséget jelent a város kasszájából. Nagyon messze vannak már attól a 20-40 
millió forintra feltételezett, a digitális átállás megvalósításáról szóló összegtől. 
Felmerült az ülésen az is, hogy az Invitel, mint szolgáltató a digitális átállás után a 
hajdúszoboszlói városi televízió adását fogja-e közvetíteni, tudják-e nézni majd 
azok, akik az Invitel szolgáltatását veszik igénybe? Erre érkezett egy levél a 
főszerkesztő úrtól, amely szerint a televíziónak az Invitellel, mint tartalom 
szolgáltatóval szerződése van, ez a szerződés a digitális átállás után is érvényben 
marad. A digitális átállás után pedig kb. 25 km-es körben megfelelő antenna 
segítségével látható lesz a Hajdúszoboszlói Városi Televízió adása. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
120/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió digitális átállása kivitelezési munkálataira a 
költségvetési tartalék II.-ből 1.105.000 forintot biztosít.  

 
Határidő: 2013. szeptember 12., illetve értelemszerű 
Felelős: jegyző 

 

Tizenötödik napirend: 
 

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

 
121/2013. (IX.12.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
között történt eseményekről 2013. szeptember 12-én adott tájékoztatót 
elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

KÉRDÉSEK: 
 
Majoros Petronella: Arról szeretne tájékoztatást kapni, hogy hogyan állnak azok a 
fejlesztések, amelyekre mindnyájan várnak. Itt elsősorban a csapadékvíz-elvezető 
árkok felújítását szolgáló pályázati úton elnyert támogatás felhasználásáról lenne 
szó, mikor kezdődnek el a munkálatok? Az útfelújítások mikor kezdődnek el? A 
nyári szezonban, talán az idei évben találkozott először azzal, hogy a Hőforrás utca 
kereszteződésében üzemelő lámpa a sötétedés után már nem működött. Ennek mi 
az oka? A jövőben az esti időszakban érdemes lenne ezt működésben hagyni, 
hiszen a kisvonat is rendszeresen ebben az időszakban jár és kaotikus állapotok 
voltak a nyári szezon idején az esti órákban. Nagyon veszélyessé vált ez a 
kereszteződés. 

 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A csapadékvíz-fejlesztési pályázatra a kivitelezővel 
augusztus végén a szerződés megkötésre került. A héten hétfőn volt a 
munkaterület átadásának megkezdése. Azért csak a megkezdését tudták még 
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ledokumentálni, mert a közműszolgáltatók még nem nyilatkoztak minden esetben a 
hozzájárulásukról. Amint ez rendelkezésükre áll, nyolc napjuk van nyilatkozni arról, 
hogy a kivitelezés megkezdhető. Azt gondolja, hogy a jövő hetet követően már 
indulni kellene a kivitelezésnek. A befejezési munkálatok határideje pedig 2014. 
június 30-a. Az útfelújításokban is sikerült nyertest hirdetni már. Jelen pillanatban a 
héten még a szerződéskötési moratórium van. A jövő héten, ha minden rendben 
megy, és nem érkezik észrevétel a közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, akkor a 
szerződés aláírható és a munkálatok ott is megkezdődhetnek. A befejezési 
határidő az útépítéseknél november 15-e. 
 
A jelzőlámpával kapcsolatosan írásban fog válaszolni. 
 

INTERPELLÁCIÓK: 
 
Dr. Papp Jenő: A Mátyás király sétányon több fa a viharkár és egyéb okok miatt 
kiszáradt. A fákat nyilván mindig pótolja az önkormányzat, de ha ezeket nem 
pótolják még az őszi idényben, akkor a megfakadásának a hatékonysága, a 
túlélésük csökken. A Mátyás király sétányon jó pár ilyen terület van, sőt olyan is, 
ahol a régi fákat kivágták és a helyük be van betonozva. Erre szeretne intézkedést 
kérni még az ősszel, hogy netán tavaszra, illetve a jövő évre, évekre itt újra élő jó 
állagú fák legyenek. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban fognak válaszolni. 
 
A képviselő-testület ülése 14.49 órakor befejeződött. 
 

K.m.f. 
 
 
 

     Dr. Sóvágó László                           Dr. Vincze Ferenc 
         polgármester                                                                  jegyző 
 


