
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 
27-én, 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, Radácsi Gusztáv, 
képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Lőrincz László irodavezető-
főkönyvelő, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, Kunkliné Dede Erika 
egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Dr. Korpos Szabolcs technikus és 
jegyzőkönyv-vezető, valamint érdeklődő állampolgárok. 

 
Tóth Attila képviselő hiányzott az ülésről. 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 
határozatképes. A kiküldött meghívóban foglaltakhoz képest egyetlen plusz napirendi pont 
van, amiről külön kell szavazni, ez az adósság konszolidációval kapcsolatos előterjesztés. 
Ki az, aki ezt tárgyalni szeretné? 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László) (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) támogatta az 
adósságkonszolidációval kapcsolatos előterjesztés napirendre vételét. 
 
Dr. Sóvágó László: Továbbá azzal a megszorítással szavaznának a napirend egészéről, 
hogy tekintettel Hajdú Volán Zrt. megjelent képviselőire, a helyi menetrendszerinti 
autóbusz közlekedés 2013. évi bevételeiről és ráfordításairól szóló előterjesztést vennék a 
napirend elejére. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását – az elhangzott 
módosításokkal együtt – 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) támogatta és a 
következő határozatot hozta:  
 

18/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. február 27-i 
ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Napirend: 
 
1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz közlekedés 2013. évi 

bevételeiről és ráfordításairól. 
Előadó: főmérnök 

 
2. Előterjesztés a Luther utca 47. szám alatti ingatlan értékesítéséről és a 

bevétel felhasználásáról. 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
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3. Javaslat Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetésének megállapítására. 
 Előadó: polgármester 
 
4. Előterjesztés az önkormányzat 2014-2020 évekre szóló gazdaságfejlesztési 

programjának elfogadására. 
Előadó: jegyző 

 
5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői 

megbízásra kiírt pályázat elbírálására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
6. Előterjesztés intézményi tanács megalakítására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Javaslat a művelődési ház nagytermének kiegészítő pályázati beruházására. 
  Előadó: jegyző 
 
8. Előterjesztés Bihari utcai 129/2 és 129/8 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
9. Előterjesztés állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 

adásának (újra) kérelmezésére. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
10. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. 
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 
11. Előterjesztés helyi gyermekvédelmi rendelet módosítására (babaköszöntő 

csomag, bölcsőde térítési díjairól). 
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 
12. Előterjesztés az „egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési 

támogatások” pályázati lehetőséggel kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 

 
13. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről 

Előadó: polgármester 
 
14. Előterjesztés adósságkonszolidációval kapcsolatban. 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
15. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről. 
  Előadó: polgármester 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
ZÁRT ÜLÉSEN: 

 
1. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására (zárt ülési 

anyag). 
 Előadó: jegyző 
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Első napirend: 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen volt Dr. Varga Sándor, a Hajdú-Volán Zrt. gazdaági 
vezérigazgató-helyettese. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság a tájékoztatót a kiegészítésekkel 
együtt meghallgatta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta a határozati javaslatot.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, 
Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

19/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság Hajdúszoboszló város területén 2013. évben 
végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás feladatellátásra vonatkozó bevételeit 
és ráfordításait tartalmazó elszámolását tudomásul veszi. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős:  polgármester 

 

Második napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
Kocsis Róbert: A szóban forgó ingatlanon található egy garázssor és ennek a további 
sorsa felől érdeklődne, hogy azt ezzel az ingatlannal együtt, vagy enélkül kívánják-e 
értékesíteni. Megkérdezte-e ezzel kapcsolatban valaki a garázs tulajdonosait. 
 
Lőrincz László: Az előterjesztésből látszik, hogy felmerült annak a lehetősége, hogy ott 
van egy ingatlan, amelynek az esetleges megvételével önálló telek alakulhatna ki és akkor 
ez a garázssor azon helyezkedne el. De előzetesen erről nem folytattak tárgyalásokat, 
illetve nem biztos, hogy pénzügyi szempontból az önkormányzat számára megérné ez az 
alternatíva. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ezt az ingatlant a garázzsal együtt 
értékesítenék ilyen formában. A szakértői vélemény is ennek figyelembevételével készült 
el. A potenciális vevőt megkérdezték, ő azt mondta előzetesen, hogy a szakértői vélemény 
szerinti ingatlan ár számára elfogadható. 
 
Radácsi Gusztáv: A garázstulajdonosokkal még nem is lett egyeztetve mindenkivel, most 
lehet, hogy belemennek egy olyan helyzetbe, amelynek pereskedés lesz a vége. Először 
le kellett volna tárgyalni mindenkivel, hogy a Gajdos-Ker Kft. megveszi ezt az ingatlant. 
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Dr. Vincze Ferenc: A garázsok tulajdonosai az ingatlanon található felépítmények 
tulajdonosai, eddig sem volt telek-tulajdonuk, ezután sem lesz. Most telek tulajdonosa, 
illetve a többi épületnek a tulajdonosa változik. A garázstulajdonosok ugyanolyan jogon 
használhatják a garázst, mint eddig. A másik alternatíváról: vajon önkormányzati érdek-e 
az, hogy néhány ember miatt több tízmillió forintos közpénzt fordítsanak a szomszédos 
ingatlan megvásárlására és a telek leválasztására. Ha az ajánlatot tevő megveszi így, 
akkor ugyanolyan állapotok maradnak, csak az ingatlan többi részének a tulajdonosa 
változik. Az önkormányzatot a vételár teljes egészében megilleti, nem kell ennek a jelentős 
részét rákölteni a garázsok ingatlanának a kialakítására. 
 
Kocsis Róbert: Ha jól érti, most arról van szó, hogy ezt a telket eladják garázsostól 
mindenestül együtt, és a garázsok további sorsa, illetve azoknak a tulajdonosaival majd az 
új tulajdonos kezd, amit akar. Ezzel a kapcsolatban az a véleménye, hogy attól tart, hogy 
esetleg ez az ár változni fog és nem felfelé, mert ez mégis egy teher ezen az ingatlanon. 
Ha csak egy telefonos megbeszélés volt ezzel kapcsolatban a kereskedő céggel, akkor 
nem lepődne meg a későbbiekben azon, hogy esetleg ez az ár kevesebb lesz, és akkor 
pedig nem lesz elég arra a célra, amire szánták. 
 
Lőrincz László: Az ingatlanforgalmi szakértő figyelembe vette értékcsökkentési 
tényezőként azt, hogy ezen az ingatlanon ez a garázssor található. Erről a vevőnek is 
tudomása van, tehát mindegyik fél részéről ismert ez a tény. 
 
Dr. Sóvágó László: Tehát az ár az fix, nem lehet lejjebb menni, vagy megveszi ilyen áron, 
vagy nem. 
 
Lőrincz László: Ha a képviselő-testület most elfogadja az árat, akkor csak ezen az áron 
adható el, ennél olcsóbban nem. Ha mégis ilyen probléma felmerülne, akkor visszakerül 
az anyag képviselő-testület elé. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodással (Kocsis 
Róbert) (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

20/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Hajdúszoboszló, Luther u. 47. szám alatti 5853 hrsz-ú ingatlannak Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata tulajdonában lévő ½-ed tulajdoni hányad 21.705.000,- Ft + 
ÁFA eladási áron történő értékesítéséhez a Gajdos-Ker Kft. részére. 
Az önkormányzat az ingatlan értékesítéséből befolyó bevételt a Szép Ernő utcán 
található két, a TIGÁZ Zrt. tulajdonában lévő (3504/2 hrsz. és 3504/4 hrsz.) 
teniszpálya megvásárlására kívánja felhasználni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. június 30. 
Felelős:  jegyző 
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Harmadik napirend: 
 
Dr. Sóvágó László: Most kivételesen, ha egyébként nincs erre igény, a bevezetőben nem 
kívánja semmilyen irányba borzolni a kedélyeket. Ha lesz hozzászólás, akkor a végén 
hozzáfűzi a mondandóját, most csak egy technikai jellegű megjegyzése az, hogy az előző 
döntésükből az következik, hogy a bevételeket 43 mFt-tal lehet megnövelni, amely 
ingatlanvásárlásra fordítható, így módosul a költségvetés. Egy másik szintén technikai 
jellegű pedig az, hogy egyetlen módosító indítvány érkezett be (Majoros Petronella 
képviselő asszony tette), aki azt javasolja, hogy a turisztikai célkeretből vegyenek el 10 
millió forintot és abból a Kenézy utcán gyalogátkelőhely építésére fordítsanak 3 mFt-ot, a 
Hamvas utcán ároképítésre 5 mFt-ot és a piac lefedési, tervezési munkálataira 2 mFt-ot. 
Más észrevétel, javaslat nem hangzott el. 
 
Lőrincz László: Az előbbire visszatérve, az ingatlan árából, a 43 mFt-ból 50 % illeti meg 
az önkormányzatot. Ennek megfelelően módosul a bevétel. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta a 2014. évi 
költségvetés előterjesztését. A bizottsági ülésen elhangzottak nagy része beépítésre került 
a jelenleg ismert költségvetési tervezetbe, így azt a bizottság egyhangúan támogatta. 
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság már megtárgyalta a 2014. évi költségvetést, nyilván az 
utóbbi módosítás még akkor nem szerepelhetett a bizottság napirendjén. Az előző verziót 
a bizottság támogatta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság két alkalommal tárgyalta a 
költségvetés tervezetét. Mindkét alkalommal nemcsak a bizottsági tagok, hanem a 
képviselő-testület tagjai is, illetve az intézményvezetők, és a költségvetésben minden 
érintett szakember az ülésen részt vett. Beépült ebbe a tervezetbe azoknak a 
javaslatoknak a nagy része, amelyek időközben felmerültek, illetve Polgármester Úr elé 
kerültek. A pénzügyi bizottság egy módosításról kellett, hogy külön szavazzon, a 
Polgármester Úr által említett előbbi módosításról. Ezt a módosítást nem fogadta el a 
bizottság. Az eredeti költségvetési tervezetet egyhangúlag támogatták. 
 
Kocsis Róbert: A oktatási, kulturális és sport bizottság is elfogadta az előterjesztést. 
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság is elfogadásra javasolta az előterjesztést. 
 
Máté Lajos: Csak néhány gondolatot szeretne arról elmondani, hogy ez a módosító 
javaslat, amit ugye tegnap a pénzügyi bizottsági ülésen megismerhettek, szerinte miért 
nem jó, vagy miért nem tudja támogatni. Ennek van egy formai, van egy tartalmi és van 
egy iránybeli oka. Formailag az teljesen rendben van, hogy testületi ülés előtti napon délig 
lehet beadni módosítókat a költségvetéshez. A szerencsés, vagy a jó gyakorlat ezzel 
szemben mégis az, hogy hetekig tárgyalják a költségvetést. A bizottságok folyamatos 
egyeztetési mechanizmusa eredményeként kerül a testület elé a költségvetés, ahol jó 
érzéssel megszavazhatja mindenki, mert minden olyan javaslat, ami fontos és 
támogatható, az általában be is szokott épülni a végleges javaslatba. Az hogy a határidő 
előtt egy órával nyújt be valaki több millió forintos változtatást, ráadásul úgy, hogy 
máshonnan meg szeretne elvenni, az mindig magával hordozza azt a veszélyt, hogy az 
nem egyeztetés eredményeként kerül beterjesztésre. Emiatt ezt nem tartja 
szerencsésnek. Ami a tartalmi baja ezzel az előterjesztéssel az az, hogy február közepéig 
(ha jól tudja 14-ig) volt alkalma minden körzetbeli képviselőnek leadni azokat a 
javaslatokat ami az un. járdakeret, körzeti építési felújítási és egyéb célokat szolgáló keret 
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tartalmára vonatkozik. Listás képviselőként ezzel a lehetőséggel sosem szokott élni, bár 
ugyanolyan képviselő, mint bárki. Mégis azt gondolja, hogy a körzetnek az a képviselője, 
aki onnan a testületbe bekerült. Ha jól tudja a költségvetésbe erre az évre 40 mFt lett 
betervezve, tehát körzetenként 5 mFt, ami már több, mint a tavalyi keret. Most ha ezt az 
un. status quo-t újratárgyalják, akkor joggal mondhatja bármelyik képviselő, hogy most két 
körzetre megint rátesznek 5-5 mFt-ot, de akkor az enyémre miért csak annyit, amennyit. 
Ez talán nem szerencsés egy nappal a végszavazás előtt. Az iránybeli baja ezzel a 
javaslattal az, hogy pont a turizmustól, vagy a turisztikai marketingről kívánja a javaslat 
elvenni a pénzt. Sokszor, sok helyen elmondta már, hogy a turizmusban elköltött pénz, az 
nem elköltött pénzként viselkedik, hanem befektetett pénzként. Mert ez a város valljuk be 
ebből él. Ha csak azt nézi, hogy az idegenforgalmi adóból a területalapú építményadóból 
és a iparűzési adónak a turisztikai vállalkozások által befizetett adójából több mint 
egymilliárd forintos bevétele van a városnak és ha ezzel szembeállítja azt, hogy valójában 
mennyit is fordítanak vissza a turizmusra évente, akkor ordító a különbség. Furcsa ezt 
neki azoktól a képviselőktől megélni, akik az elmúlt időszakban több alkalommal próbálták 
ilyen-olyan módon támadni azt a turisztikai tevékenységet, amit a város, vagy a TDM-
szervezete csinál. Veszélyes ez az irány azért is, mert pont a turizmusban érdekeltek aktív 
közreműködése és nem kis munkája eredményeként a tavalyi évben újra átlépték az 
egymilliós vendégéjszaka-számot. Ha jól emlékszik, utoljára 6 vagy 7 évvel ezelőtt volt 
ennyi ebben a városban. Ha összeveti a számokat Hévízzel, akkor vendégéjszaka 
tekintetében van ugyan pár tízezres különbség, de nagyjából összevethető a két város. 
Hévíz a tavalyi évben turisztikai marketingre 89 mFt-ot költött. Ez csak az a pénz, amit a 
városi költségvetés kimondottan turisztikai marketingre szánt. Ebbe nincsenek benne a 
fesztiválok, rendezvények finanszírozásai és nincs benne az ottani fürdő saját kerete. 
Információja szerint ezt a keretet az idei évben pont 10 mFt-tal növelik a költségvetésben. 
Megfontolásra ajánlja minden itt ülő képviselőnek, hogy támogatja-e azt az elvet, hogy a 
turizmustól vegyenek el és tegyék azt a körzetekre, miközben nyilván fontos célok ezek 
amelyek elhangzottak, de nehéz lenne kibújni az alól a bélyeg alól, hogy választási évben 
próbálnak a másik kárára kampányt indítani, akár úgy is, hogy a körzetükre máshonnan 
közpénzt vonnak el. 
 
Dr. Sóvágó László: Nagyot csalódna, ha ez a döntés nem a képviselő-testület minden 
tagjának vagy a nagy többségének akaratát tükrözné. Mindenben igyekezett 
alkalmazkodni. Látható is, hogy egyetlen módosító indítvány érkezett valóban 2-3 órával a 
határidő előtt, minden mást ez az előterjesztés tartalmaz. 1,5 milliárd forint van benne 
fejlesztésre, ezt majd nyilvánosságra kell hozni, hogy lássák a szoboszlói polgárok is. Azt 
gondolja, hogy változatlanul, döntően saját erőből, a város ez évi működtetése biztosítva 
van és különösebb panaszra nincs okuk. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné,) 4 nem szavazattal 
(Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv) és 1 
tartózkodással (Dr. Sóvágó László) (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) nem támogatta a 
módosító javaslatot. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, 
Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a 
következő rendeletet alkotta: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2014. (II.27.) számú önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
 

(A költségvetési rendelet mellékletben csatolva.) 
 

Negyedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az önkormányzat 
2014-2020. évekre szóló gazdaságfejlesztési programjának előterjesztését és 
egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodással (Kocsis 
Róbert) (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

21/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 
2014-2020. évekre szóló gazdaságfejlesztési programját az előterjesztés szerint 
elfogadja és egyetért 2014. április 30-ig internetes szakmai-lakossági vitára 
bocsátásával. (Ennek eredményéről tájékoztatást kér.) 
 
Határidő: 2014. március 1., és folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 

Ötödik napirend: 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen volt a két pályázó: Tiliczky Katalin és Komócsin 
Gergő; egyikük sem kérte a napirendi pont zárt ülésen történő megtárgyalását. 
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális, sport bizottság Komócsin Gergő pályázatát 
tárgyalta részletesebben, ugyanis a pályázó jelen volt az ülésen és neki kérdéseket is 
tudtak feltenni. Tiliczky Katalin pályázatát csak röviden részletezték, illetve beszélték meg. 
A bizottság egyik pályázatot sem támogatta. Tiliczky Katalin esetében 2 tartózkodás és 2 
nem szavazattal alakult ki ez a döntés, Komócsin Gergő esetében pedig 2 igen és 2 
tartózkodással ugyanaz a végeredmény gyakorlatilag. Az eredményből látszik, hogy nem 
volt teljes létszámmal jelen a bizottság, így alakulhatott ki mindkét esetben a döntetlennek 
mondható szavazás. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, egyik jelölt sem kapott többséget a bizottságnál. A bizottságnak az a 
módosító javaslata, hogy Tibai Irma megbízott főszerkesztő-asszony kinevezését 2014. 
december 31-ig hosszabbítsa meg a testület és utána, vagy azzal párhuzamosan döntsön 
a következő pályázat kiírásáról. 
 
Dr. Sóvágó László: Most arról döntenek, hogy lesz-e új intézményvezető kinevezve vagy 
nem; március 31-ig van megbízva a jelenlegi intézményvezető. Most maradjanak a 
tényeknél: ezt a pályázatot le kell zárni. 
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A képviselő-testület 0 igen és 3 nem szavazat mellett (Kanizsay György Béla, Marosi 
György Csongor, Radácsi Gusztáv,) és 8 tartózkodással (Harsányi István, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László) (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) Komócsin Gergő pályázatát nem 
támogatta; 
a képviselő-testület 0 igen és 1 nem szavazat mellett (Kanizsay György Béla) és 10 
tartózkodással (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, 
Dr. Sóvágó László) (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) Tiliczky Katalin pályázatát nem 
támogatta, és a következő határozatot hozta: 
 

22/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Komócsin Gergő, 
illetve Tiliczky Katalin megbízását - a Hajdúszoboszlói Városi Televízió (4200 
Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7. sz.) magasabb vezetői beosztásának ellátására - nem 
támogatja. 
 
Határidő: 2014. április 1. 
Felelős:  jegyző 

 
Dr. Sóvágó László: A márciusi testületi ülésre megelőzve azt, hogy ki lesz megbízva, azt 
is tárgyalni kell, hogy akar-e a testület újabb pályázatot kiírni, mert ezt a törvény 
megköveteli. Amennyiben úgy dönt a testület, hogy újabb pályázatot kell kiírni, akkor azt ki 
fogják írni és természetesen döntenek arról is, hogy ki lesz az új pályázat elbírálásáig a 
televízió megbízott vezetője. 
 

Hatodik napirend: 
 
Dr. Sóvágó László: Egyértelművé és világossá szeretné tenni, hogy a hivatal az ő 
elhatározását is tükrözve, nem kíván javaslattal élni, ezért nincs konkrét személyeket 
tartalmazó határozati javaslat. Az oktatási, kulturális és sport bizottsági ülésen úgy 
döntöttek, hogy azért mégis legyen, tiszteletben tartja, ha az oktatási bizottságnak van 
ilyen igénye. De ebben már nem vett részt sem ő, sem a hivatal, magára vállalja a 
felelősséget, ne kelljen itt másnak magyarázkodni. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és mivel a bizottság kész tényként kapta meg, egyeztetések nélkül, így a 
bizottság 2 nem és 1 igen szavazattal nem támogatta. 
 
Kocsis Róbert: Az előterjesztéssel kapcsolatban, a bizottsági vitában valóban 
megoszlottak a vélemények. Elsősorban arról vitatkoztak, hogy kell-e az önkormányzatnak 
delegálni ezekbe az intézményi tanácsokba képviselőket. A bizottság végül 3 igen 
szavazattal és 1 nem szavazat ellenében úgy döntött, hogy delegáljanak személyeket, 
ezekbe az intézményi tanácsokba. Tekintettel arra, hogy ez bizottsági javaslat, bármely 
pontján lehet módosítani, bármelyik személyt ki lehet cserélni. Azt gondolja, hogy senki 
nem fog megsértődni azon, hogy ha más javaslat érkezik. Mindenkivel egyeztetett azok 
közül, akiket nevesítettek a határozati javaslatban. Azt gondolja, hogy ez nem egy 
különösebben népszerű, csupán elfoglaltsággal járó megbízatás, ami azért némi 
felelősséget is hordoz magával. Úgyhogy ha bármelyik felsorolt személy ellen kifogás van, 
vagy a képviselő-testület jobb javaslatot kíván tenni, akkor az különösebb problémát nem 
fog okozni. Azt gondolja, hogy az intézményi tanácsok létrehozása fontos lehet a város 
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önkormányzata számára, és a képviselők számára is, hogy némi információt, illetve 
befolyást szerezzenek az intézmények működésével kapcsolatban 
 
Marosi György Csongor: A bizottsági ülésen, megkapva az előterjesztést, több 
észrevételük is volt. Technikai jellegű, hogy a személyekről külön-külön kell majd szavazni 
és mindnek minősített többséget kell kapnia, ez azt jelenti, hogy 7 szavazattal kerül be 
mindenki. Ezen kívül végignézve a névsort érdeklődött más képviselői társainál, hogy 
Kocsis képviselő úr egyeztetett velük, de hirtelen négy főt is tudna mondani, akiktől nem 
kérdezte meg, hogy talán akarna-e ebben részt vállalni. Jómaga nem veszi sértésnek, 
hogy vele nem egyeztetett, mert nincs szándéka ebben részt venni. De lehet, hogy lettek 
volna itt olyanok, akikkel lehetett volna egyeztetni erről, illetve Polgármester Urat is nem 
kellett volna kész tény elé állítani. Nincs módosító javaslata, de ezt nem tudja támogatni, 
tartja magát a bizottság álláspontjához. Azt gondolja, hogy nagyobb egyeztetést kellett 
volna ebben az ügyben végezni képviselő úrnak. Akkor lehet, hogy egy konszenzusos 
döntéssel meg tudták volna ezt hozni. Azt gondolja, hogy ezt így lehetett volna megoldani, 
és akkor nem lett volna ebből vita. De lehetett volna egy hónappal, vagy kettővel is eltolni 
és akkor eldönteni egyeztetéssel. Ahogy képviselő úr szokta mondani, létrehozhatnának 
egy bizottságot az egyeztetés tekintetében. 
 
Kocsis Róbert: Hozzászólásában is jelezte, hogy azokkal egyeztetett, akiknek itt a neve 
szerepel. Lehet, hogy mindenkit meg kellett volna kérdezni, de azt gondolja, hogy ezt a 
fogyatékosságát az előterjesztésnek az ellensúlyozza, hogy bárki aki úgy érzi, hogy 
háttérbe lett szorítva, most jelentkezhet, javaslat érkezhet rá. A maga  részéről bármikor 
szívesen lemond, egyébként valóban felül vannak reprezentálva az oktatási, kulturális és 
sport bizottságnak a tagjai, azok szerepelnek benne, akik ezt a döntést támogatták. 
 
Harsányi István: Az intézményi tanács létrehozását jogszabály szabályozza és ebben az 
is benne van, hogy az intézményfenntartó is létrehozhatja, vagy elrendelheti az intézményi 
tanácsnak a létrehozását. A szakközépiskolák, szakképző iskolák ugye már nem az 
önkormányzathoz tartoznak, azok a debreceni tankerülethez tartoznak és tőlük azt az 
elvárást kapták, hogy ez az iskolatanács legyen létrehozva. Ehhez az önkormányzatnak is 
képviseltetnie kell magát. Ha akadályozza az önkormányzat ennek a tanácsnak a 
létrehozását, akkor kellemetlen helyzetbe kerül az iskola, mert nem tudja teljesíteni a 
feladatát. Ezért úgy gondolja, hogy a tanácsoknak a létrehozását támogatni kell. Az egy 
másik kérdés, hogy a személyekről most vagy a későbbiekben döntenek, de 
mindenféleképpen támogassák a tanács létrehozását. 
 
Dr. Papp Jenő: Egyetért azzal, hogy tagot delegáljanak ezekbe az intézményekbe és a 
maga részéről szívesen felajánlja bárkinek, hogy az Éltes Mátyás Speciális Szakiskola 
tanácsában helyette részt vegyen, de természetesen ha nincs senki, akkor szívesen 
elvállalja. 
 
Máté Lajos: Nem értékeli túl ezeknek a tanácsoknak a szerepét a megváltozott oktatási 
rendszerben, de azért egyetért azzal, hogy ez fontos lehet, és emiatt delegáljanak ezekbe 
a tanácsokba. A költségvetés módosítása kapcsán is jelezte, hogy talán a képviselő-
testület tekintélyének is árt, hogy ha itt elkezdenek ilyen hosszú vitába belemenni a 
nevekről. Nem gondolja, hogy nekik itt ez lenne a dolguk, pont erre valók az előzetes 
egyeztetések. Nem hiszi, hogy olyan nagy késedelem lenne az, ha esetleg most abban 
döntenének, hogy delegálnak személyeket ezekbe a bizottságokba; ez egy pozitív üzenet 
a fenntartó felé, de a nevekről most nem nyitnának vitát, mert nem biztos, hogy ebből jó 
jönnek ki. 
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Marosi György Csongor: Az előtte szólókkal egyetért, ha ez annyira fontos, hogy 
delegáljanak, akkor delegáljanak, és a jó kapcsolatot tartsák meg. De azt gondolja, akkor 
most döntsenek arról, hogy delegálnak és akkor kezdjék el az egyeztetéseket ebben a 
dologban. Nem tudja, hogy történt a kiválasztási folyamat, ez valószínűleg az ő 
hiányossága is, mert nem volt ott jelen a bizottsági ülésen és tájékoztatást erről nem 
kapott. Nem muszáj 6 képviselőnek és 2 külső bizottsági tagnak menni az intézménybe. 
Lehet oda delegálni nem képviselőket is. Lehet, hogy a szakmailag alkalmas személyeket 
is tudnának a tanácsba delegálni. 
 
Dr. Sóvágó László: Végül is, amit Kocsis képviselő úr elmondott, az eljárásilag korrekt, 
tényleg így volt, ahogyan mondta. Az más kérdés, hogy nincs ide bízva a hajdúszoboszlói 
oktatás. Mindenki tisztában van vele, hogy van működtetési feladat és fenntartási feladat. 
A Közgazdaságinál Szakközépiskolánál az önkormányzat sem működtető, sem fenntartó, 
semmi közük ehhez az iskolához. Ugyanez a helyzet a Bocskai-szakiskolával is. A többi 
iskola esetében is csak működtető az önkormányzat, az épület fenntartása és a fűtés, 
világítás az elvégzendő feladat. Mióta az állam átvette az iskolákat, semmilyen szintű 
együttműködésre nem hajlandó velünk. A napköziket megszervezték kényszerből, mert 
nem akarta a szülőknek azt mondani, hogy nem tudják megszervezni. A tavalyi év január 
1-je óta két általános iskolában is igazgatót választottak, a mai napig nincs hivatalos 
tudomásunk arról, hogy kik az iskolaigazgatók. Arra nem méltatta a Klebelsberg Kunó 
Intézet, illetve az állam az önkormányzatot, hogy tájékoztassa. Ebben az esetben ez csak 
jó lenne, mert az önkormányzat tartja fenn az épületet és jó lenne tudni ki az igazgató. 
Természetesen tudja, hogy ki az igazgató, de egy gesztust tehettek volna. Két 
középiskolában is új igazgatót neveztek ki a gimnáziumba és a közgazdaságiba, arról sem 
kaptak semmiféle tájékoztatást. Hónapok óta nincs igazgatója a kollégiumnak, ezt az 
ottani nevelőktől tudja. Még egy fontos dolog, ami érinti a város tanulóifjúságát: a szülőktől 
tudta meg, és megkérdezte az iskolaigazgatót a Bocskai-szakképző intézetben; ahol eddig 
a mezőgazdasági képzés igen jelentős volt, szeptember 1-től nem indul mezőgazdasági 
gépész tagozat, elvették és odaadták egy másik intézménynek. Tehát csak azért szeretné 
kifejezni a város közvéleménye előtt azt, hogy ez az intézményi tanács sok tekintetben 
egy formális intézmény, mert nem szeretne felelősséget vállalni Hajdúszoboszló 
oktatásáért. Ha az jó, akkor ezt az állam jól csinálja, ez is előfordulhat. Egyelőre persze 
nem erre tart a világ, de hátha csak a kezdeti nehézségeken nincsenek még túl. Ha az 
állam jól csinálja, akkor el kell ismerni, hogy ez az átszervezés megalapozott volt, viszont 
ha nem jól, akkor az ne hulljon már az önkormányzatra, hiszen nem a hatáskörünkbe 
tartozik. Két intézménynél nem is érti - ahol sem a működés, sem a fenntartás nem 
tartozik ide - ott miért kell az önkormányzatnak delegálni. Van itt egy fő delegált, aki 
ugyanabban az iskolában tanár, hogy ez egészséges dolog-e, vagy jogilag lehetséges-e, 
nem tudja. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Ha a képviselőknek testületként semmi közük az oktatáshoz, akkor 
vajon egyenként célszerű-e beszállni ebbe és asszisztálni? 
 
Dr. Sóvágó László: Azt javasolja, hogy előbb legyen egy olyan szavazás, hogy akarja-e 
az önkormányzat, hogy delegáljanak az intézményi tanácsba? Azután szavaznának a 
személyekről, hiszen igaza van a képviselő úrnak, hogy egyenként kell szavazni és 
minden személynek 7 szavazatot kell kapnia. 
 
Ki az, aki azt mondja, hogy az önkormányzat is delegáljon az intézményi tanácsba? 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné), 1 nem szavazattal (Radácsi 
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Gusztáv) és 4 tartózkodással (Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Dr. Sóvágó László) (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta, hogy az 
önkormányzat tagokat delegáljon az intézményi tanácsokba. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné) és 3 
tartózkodással (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) támogatta, Örvendi László delegálását az intézményi 
tanácsba. 
 
A képviselő-testület 6 igen szavazat mellet (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné), 2 nem szavazattal (Marosi 
György Csongor, Radácsi Gusztáv) és 2 tartózkodással (Kanizsay György Béla, Dr. 
Sóvágó László) (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) nem támogatta Nagy Bálint 
delegálását az intézményi tanácsba.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné) és 3 
tartózkodással (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) támogatta Kanizsay György Béla delegálását az 
intézményi tanácsba. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné) 
mellett, 1 nem szavazattal (Radácsi Gusztáv) és 2 tartózkodással (Marosi György 
Csongor, Dr. Sóvágó László) (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) támogatta, hogy Dr. 
Rácz Tiborné delegálását az intézményi tanácsba. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő) és 5 tartózkodással (Kanizsay György Béla, 
Marosi György Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) nem támogatta Tóth Attila delegálását az intézményi 
tanácsba.  
 
A képviselő-testület 6 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné), és 4 tartózkodással 
(Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) nem támogatta Kocsis Róbert delegálását az 
intézményi tanácsba.  
 
A képviselő-testület 7 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné), és 
3 tartózkodással (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) támogatta, Harsányi István delegálását az intézményi 
tanácsba.  
 
A képviselő-testület 4 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Örvendi László) 3 nem szavazat (Kanizsay György Béla, Dr. Papp Jenő, 
Radácsi Gusztáv) és 3 tartózkodással (Marosi György Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László) (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) nem támogatta Jónás Kálmán 
delegálását az intézményi tanácsba.  
 



 12 

A képviselő-testület 6 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné), és 3 tartózkodással (Marosi 
György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) (a döntéshozatalban 9 fő vett 
részt) nem támogatta Dr. Papp Jenő delegálását az intézményi tanácsba.  
 
A képviselő-testület a következő határozatot hozta: 
 

23/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 73. §-ában 
meghatározottak figyelembevételével 

 a Bárdos Lajos Általános Iskola intézményi tanácsába Örvendi Lászlót, 

 a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola intézményi tanácsába Kanizsay 
György Bélát, 

 a Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményi tanácsába Dr. 
Rácz Tibornét, 

 a Bocskai István Szakképző Iskola intézményi tanácsába Harsányi Istvánt 
delegálja. 

 
A képviselő-testület 

 a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola intézményi 
tanácsába Nagy Bálint, 

 a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola intézményi tanácsába Tóth 
Attila, 

 a Közgazdasági Szakközépiskola intézményi tanácsába Kocsis Róbert, 

 a Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményi tanácsába Jónás 
Kálmán, 

 a Éltes Mátyás Általános és Speciális Szakiskola, Kollégium és 
Gyermekotthon intézményi tanácsába Dr. Papp Jenő 

delegálását nem támogatja. 
 
A képviselő-testület felkéri a humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettest a 
szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a polgármestert az 
intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2014. február 27., illetve értelemszerűen  
Felelős:  jegyző 
 

Hetedik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: Az előterjesztésben, illetve a javaslatban is szerepel és még egyszer 
csak megerősíteni tudja a pénzügyi bizottság véleményét. Támogatja a bizottság ezt a 
fajta kiegészítést a fejlesztésben, hiszen egyrészt a 60 millió forint körüli összeg áll 
rendelkezésre, mivel a pályázat költségeiből ez még fedezhető a megtakarításokból. A 
művelődési ház nagyterme meg kell, hogy érdemelje ezt a felújítást, mindenféleképpen 
javasolja a testületnek a pénzügyi bizottság nevében is, hogy fogadják el az előterjesztést.  
 
Kocsis Róbert: Ez okozhat-e csúszást a kivitelezésben vagy sem? 
 
Dr. Vincze Ferenc: A nagyterem eredetileg nem volt tervbe véve, ez egy kismértékű 
építés, inkább eszközbeszerzés ennek a jelentős része az álmennyezet kialakítása és a 
vezetékezés. Még egyetlen egy érv, amit nem akart leírni, hogy használatbavételi 
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engedélyét sem szeretnék kockáztatni, mert az OTÉK-ben a jogi környezete ennek a 
légtechnikának, szellőzés és szellőztetés, tűzvédelem-rendszereknek bonyolult. Annyi 
változás történik hátul a Halasi tér felé, hogy korábban közvetlenül az udvarra,, a 
szabadba nyílt az ajtó, most pedig egy folyosó lesz ott. Ezért is fontos, hogy a 
használatbavételi engedéllyel se legyen probléma, ezt előzetesen tisztázták az 
érintettekkel.  
 
Örvendi László: A fűtés bele van-e tervezve? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Nem, kimaradt, mert nem lehetett tervezni, fajlagos költségekkel 
lehetett dolgozni, meg belső arányokkal. Nem lehetett a nagyteremre tervezni. A 
nagyterem érintetlenül maradt volna, most pedig érdemes lesz azért megnézni, hogy a 
színpad is változik, légtechnika is lesz. 
 
Dr. Sóvágó László: A költségvetésben is van pénz a bútorozásra. 
 
Kocsis Róbert: Nem értette teljesen tisztán, amit jegyző úr mondott, azt mondta, hogy 
nem lehetett tervezni a nagyteremnek a légtechnikáját. Ennek az akadálya az volt, vagy 
nem fért bele a büdzsébe. Mert ha az volt a probléma, hogy nem fért bele a büdzsébe, 
amikor a pályázatot írták akkor azt érti, hogy időközben szabadult fel pénz. De ha 
jogszabályi, kiírásbeli probléma volt vele kapcsolatban, akkor a kérdése az, hogy akkor ez 
megváltozott-e időközben vagy a kényszerűség diktálta ezt a szituációt, hogy meg kell 
építeni ezeket a beruházásokat, ezeket a légtechnikai dolgokat, és ezért fogadta el a 
pályázat kiírója a változtatást.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Légkondicionáló lett volna, de ez nem ugyanaz, ez egy levegőcserélő 
berendezés. A másik dolog, hogy nem lehetett tervezni. Tehát nem mulasztottak semmit 
ez lehetőség, nem kényszer, merthogy megmaradt annyi pénz a közbeszerzés alapján, 
hogy ezt fel lehet használni. A fő utcai ablakok cseréje sem volt benne, mert nem férhetett 
bele. Aki megnézi az ablakot már akkor tudta, hogy ezt nem lehet, 50 millió forint tartalék 
is volt tervezve, azt eredetileg ebből a tartalékból akarták. Oda volt egy hangszigetelő fal 
tervezve, ott van a fémszerkezet, ami már kész van. Kiderült hogy az a hangszigetelő fal 
nem fog hangszigetelni, tehát a friss levegő bejuttatását egy rendezvény alatt gépi 
eszközökkel kell megoldani. Erre ez a terem csak ezzel a beruházással lesz alkalmas. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, 
Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

24/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a művelődési 
ház nagytermében - pályázati támogatásból - kb. nettó 60 millió forint költségű 
légtechnikai beruházás elvégzésével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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Nyolcadik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, 
Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodással (Radácsi 
Gusztáv) (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 
25/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Hajdúszoboszló, Bihari utcán található 129/2 és 129/8 hrsz-ú ingatlanok 52.000,- Ft és 
150.000,- Ft eladási áron történő értékesítéséhez Starzynszki János Bihari utca 20. szám 
alatti lakos részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős: jegyző 
 

Kilencedik napirend: 
 
Dr. Vincze Ferenc: Kiegészítést kell tennie az állami tulajdonú ingatlan igénylésekhez, 
azért ilyen számos, mert korábban (2007-től) 5-re volt benyújtva az igény. Közben a 
korábban jelzett bejárásra sor került, a Kanizsay képviselő úr ismeretsége révén a 
debreceni repülőtér és az ipari parkoknak az üzemeltetőjével és a hivatal szakembereivel 
bejárták a várost. Ez az előterjesztés már tekintettel van minden későbbi helyi termék, 
termény-feldolgozási kisipar, szolgáltató központ, vasúti szállítás, rakodás, stb-re, ma már 
az ingatlanok ezért vannak megcélozva és minden ilyen perspektivikusan ipartelepítésre, 
foglalkoztatás-bővítésre alkalmas területre. Reméli, hogy kapnak is, eddig ez még nem 
történt a 6 év alatt, több kormány volt, de egyiktől sem kaptak semmit. Remélhetőleg most 
több eséllyel tudnak majd erre pályázni. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
(a döntéshozatalban 10 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatokat hozta: 
 

26/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében) 
Hajdúszoboszló, Herman Ottó utca 3266/1 helyrajzi számon felvett, üdülőépület 
és udvar megnevezésű, 10 ha 0144 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
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2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 15 .) pontjában / pontjaiban 
meghatározott településüzemeltetés: helyi közutak és tartozékainak kialakítása és 
fenntartása, valamint sport, ifjúsági ügyek, továbbá turizmussal kapcsolatos 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közterület (az 
ingatlan ezen része jelenleg is közterületként funkcionál), valamint ifjúsági tábor - 
üdülőházak célra kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Herman Ottó utca, 3266/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Herman Ottó utca, 3266/1 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
27/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, Tessedik utca 3264 
helyrajzi számon felvett, polgárvédelmi bázis megnevezésű, 5 ha 1007 m2 
területű ingatlan 29500/51007 tulajdoni hányadának ( az ingatlannak a helyi 
építési szabályzat által közterületként kiszabályozott ingatlanrésztől északra, a 
Böszörményi út felé eső területe, a romváros-rész) ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 15.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott településüzemeltetés: helyi közutak és tartozékainak kialakítása 
és fenntartása, valamint sport, ifjúsági ügyek  feladatainak ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni és közterület, valamint sport-szabadidős centrum célra 
kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Tessedik utca, 3264 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
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6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Tessedik utca, 3264 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
28/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében) 
Hajdúszoboszló, Böszörményi utca 0556 helyrajzi számon felvett, legelő 
megnevezésű, 12 ha 6403 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 15 .) pontjában / pontjaiban 
meghatározott kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, valamint sport, ifjúsági ügyek  feladatainak ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni és szabadidőpark, valamint sportpálya kialakítása célra 
kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan 
(örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt áll, és 
az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez 
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Böszörményi utca, 0556 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Böszörményi utca, 0556 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
29/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében) 
Hajdúszoboszló, Böszörményi utca 0586/4 helyrajzi számon felvett, legelő, 
szántó megnevezésű, 17 ha 8496 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 
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2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. és 15 .) pontjában / pontjaiban 
meghatározott kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, valamint sport, ifjúsági ügyek  feladatainak ellátása érdekében 
kívánja tulajdonba venni és szabadidőpark, valamint sportpálya kialakítása célra 
kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az Önkormányzat tudomással bír arról, hogy az igényelt ingatlan 
(örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt áll, és 
az ingatlan önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vállalja az ehhez 
kapcsolódó kötelezettségek megtartását és teljesítését. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Böszörményi utca, 0586/4  hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Böszörményi utca, 0586/4 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
30/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében) 
Hajdúszoboszló, Tessedik utca 0640/3 helyrajzi számon felvett, legelő, szántó 
megnevezésű, 24 ha 5300 m2 területű ingatlan 70000/245300 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 2. .) pontjában / pontjaiban 
meghatározott településfejlesztés, településrendezés, valamint  
településüzemeltetés: a helyi közutak és tartozékainak kialakítsa és fenntartása  
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi közút, valamint 
közparkok és egyéb közterületek kialakítása, fenntartása, továbbá helyi 
környezet-és természetvédelem célra kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt. 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Tessedik utca, 0640/3  hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 
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6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Tessedik utca, 0640/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
31/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésében) 
Hajdúszoboszló, külterület 0443 helyrajzi számon felvett, saját használatú út 
megnevezésű, 1 ha 2793 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott településüzemeltetés: helyi közutak és tartozékainak kialakítása 
és fenntartása feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és 
külterületi út (az ingatlan jelenleg is külterületi útként funkcionál) célra kívánja 
felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
külterület 0443 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
külterület 0443 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
32/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ 
vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 4948 helyrajzi számon 
felvett, beépítetlen terület megnevezésű, 8073 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 7., 13. és 15.) pontjában / 
pontjaiban meghatározott közparkok és egyéb közterületek kialakítása és 
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fenntartása, kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, valamint sport, ifjúsági ügyek, továbbá gazdaságszervezéssel és 
turizmussal kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni 
és  közösségi sport-szabadidős létesítmény, szolgáltató központ célra kívánja 
felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Hőforrás utca 4948 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Hőforrás utca 4948 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
33/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ 
vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, Hőforrás utca 4949 helyrajzi számon 
felvett, beépítetlen terület megnevezésű, 483 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.,  7. 13. és 15.) pontjában / 
pontjaiban meghatározott közparkok és egyéb közterületek kialakítása, 
fenntartása, kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos, valamint sport, 
ifjúsági ügyek feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és  
közösségi sport-szabadidős létesítmény, szolgáltató központ célra kívánja 
felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Hőforrás utca 4949 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Hőforrás utca 4949 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást aláírja. 
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Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
 
 

34/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt tulajdonában (és vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, 
7622/20 helyrajzi számon felvett, út megnevezésű, 4080 m2 területű ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közpark 
kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása feladatainak 
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi közútként, közparkként és 
gépjárművek parkolásának biztosítása (jelenleg is ilyen funkciókkal üzemel) célra 
kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/20 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/20 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
35/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt tulajdonában (és vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, 
7622/22 helyrajzi számon felvett, út megnevezésű, 2368 m2 területű ingatlan 1/1 
tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 13.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása, valamint gazdaságszervezéssel 
kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi 
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közútként és gépjárművek parkolásának, ipari terület biztosítása  célra kívánja 
felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/22 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/22 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
36/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt tulajdonában (és vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, 
7622/24 helyrajzi számon felvett, telephely megnevezésű, 1 ha 2342 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 13.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása, valamint gazdaságszervezéssel 
kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és helyi 
közútként és gépjárművek parkolásának, ipari terület biztosítása célra kívánja 
felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/24 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/24 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 
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37/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a MÁV 
Magyar Államvasutak Zrt tulajdonában (és vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, 
7622/25 helyrajzi számon felvett, iparvasút megnevezésű, 1 ha 2048 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 11. és 13.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, 
gépjárművek parkolásának biztosítása, vízgazdálkodási, valamint 
gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és helyi közútként,  gépjárművek parkolásának, felszíni 
vízelvezetés (jelenleg is felszíni nyílt vízelvezető árok üzemel a területen), ipari 
terület biztosítása célra kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/25 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
7622/25 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
38/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ 
vagyonkezelésében) Hajdúszoboszló, Bocskai utca 12. szám 6089 helyrajzi 
számon felvett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 1036 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme, a helyi 
közművelődési tevékenység támogatása feladatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és múzeum (Több évtizede múzeumként üzemel az épület.) 
célra kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 
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4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Bocskai utca 12. szám 6089 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
Bocskai utca 12. szám 6089 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 
39/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 

vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar 
Állam tulajdonában (és a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet, 11 ha 5055 m2 
területre bejegyezve a Mezőgazdasági Szakmunkásképző Intézet használati 
joga) Hajdúszoboszló, külterület 0637/1 helyrajzi számon felvett, szántó, rét 
községi mintatér, erdő, parkoló megnevezésű, 18 ha 7935 m2 területű ingatlan 
115055/187935 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását. 

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 12, 13.) pontjában / pontjaiban 
meghatározott helyi közfoglalkoztatás, gazdaságszervezéssel kapcsolatos 
feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és kertészeti, 
növénytermesztési célra (Már több évtizede a Mezőgazdasági Szakmunkásképző 
intézet használja a területet.) kívánja felhasználni. 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának 
költségét – megtérítését. 

4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 
2000) védettség alatt.  

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
külterület, 0637/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. 

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszló, 
külterület 0637/1 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást aláírja. 

 
Határidő: 2014. március 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
15.21-től 15-27-ig Marosi György Csongor képviselő nem tartózkodott az ülésteremben. 
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Tizedik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta. Ha csatlakozik az önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, akkor a minisztérium egy bizonyos összeget 
egyénileg a tanulóknak tud biztosítani, valamint az önkormányzat is tud némi segítséget 
adni hozzá. A mi esetünkben a költségvetésben elkülönítettek erre 4,5 mFt-ot. Ezek 
nyilván még csak számítások, de közel 120 fiatalt tudnának segíteni ezzel a lehetőséggel 
abban, hogy ösztöndíjban részesüljenek. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 9 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
 

40/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi fordulójához való 
csatlakozást támogatja. Ezzel egyidejűleg az ösztöndíjrendszer helyi elbírálásának 
feltételeiről szóló szabályzatot elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
rendszerhez való csatlakozási nyilatkozat és az ezzel összefüggő dokumentumok 
aláírásával. 
 
Felelős:  jegyző, irodavezető-helyettes 
Határidő: folyamatos, 2015. január 31. 

 

Tizenegyedik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: Egy módosítást tolmácsolt, amely már elhangzott a pénzügyi, 
gazdasági bizottsági ülésen, ez technikai jellegű: a rendelet 4 §-ának kiegészítő pontja 
10/A-ról 8/A változik. Tartalmilag annyit tett hozzá, hogy a pénzügyi bizottság is nagy 
örömmel támogatja azt, hogy az itt született babák un. babaköszöntő csomagban 
részesüljenek, ezzel is segítve a fiatal szülőket. Valamint egyetlen dolgot emelne még ki, 
ezt már a költségvetésbe szintén beépítették, továbbra is javasolják, hogy a bölcsődében 
a gondozásért továbbra sem kelljen fizetniük a fiatal szülőknek. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) tartózkodás, és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet 
alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2014. (II.27.) önkormányzati rendelete 

a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe 
tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 29. §-ában 
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és a 131. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Gyvt. 147. §-ában foglalt feladatkörében eljárva  - 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága egyetértésével - a következőket rendeli 
el: 
 

1.§ 
 
A rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdések helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(1) A gyermekek védelmét az Önkormányzat a következő pénzbeli és természetbeni 
ellátások keretében biztosítja: 

a) gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény, 
b) beiskolázási támogatás, 
c) babaköszöntő csomag. 

 
2.§ 

 
A R. 4. § (10) bekezdések b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
b) 7. §, 8. § és a 8/A. § - kivéve 7. § (5) bekezdése - esetében a polgármester dönt. 
 

3.§ 
 
A R. 7.§ (4) bekezdésének a) pontja kiegészül a következő rendelkezéssel: 
 
ac) 1-2 gyermeket nevelő és normatív kedvezményre nem jogosult kérelmező esetén 50% 
-os térítési díj kedvezményre, míg a 
 

4.§ 
 
A R. kiegészül a következő, 8/A. §-szal: 
 

8/A.§ 
Babaköszöntő csomag 

 
(1) Babaköszöntő csomagra jogosult az a gyermek, aki 2014. január 1-jét követően 
született és a gyermek születésekor legalább egyik szülője/gyámja életvitelszerűen 
Hajdúszoboszló város közigazgatási területén él és bejelentett lakcímmel rendelkezik. 
 
(2) A babaköszöntő csomag természetbeni támogatás, mely gyermekruházatot, textíliát és 
gyermekápolási eszközöket tartalmaz. 
 
(3) A támogatást egy gyermek után csak egy alkalommal és csak az egyik szülő/gyám 
jogosult igénybe venni. Amennyiben mindkét szülő esetében fennállnak a jogosultsági 
feltételek, azonban a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe 
venni, akinél a gyermek elhelyezésre került. 
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(4) A gyermek születéséről a területileg illetékes védőnő értesíti a Hivatalt, amely a 
jogosultsági feltételek ellenőrzése után - 15 napon belül - a polgármester határozattal dönt 
a babaköszöntő csomagra való jogosultság megállapításáról. 
 
(5) A csomagok beszerzéséről a Hivatal, a jogosultak részére történő eljuttatásáról a 
területileg illetékes védőnő gondoskodik. 
 

5.§ 
 
A R. 1. számú melléklete kiegészül az alábbi bekezdéssel: 
 
Babaköszöntő csomag: 
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolata, 
- a szülő lakcímkártyájának másolata, 
- a gyermek gyám kirendelő határozat v. jegyzőkönyv másolata. 
 

6.§ 
 

Záró rendelkezések 
 

(1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2014. március 1-jén lép hatályba és 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben nem kell alkalmazni. 
 
(2) E rendelet 4. §-a és 5. §-a 2014. január 1-jétől hatályos rendelkezéseket tartalmaz. 
 
(3) A R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

1. számú melléklet 
 

Nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 
 

Intézmény 
2014. évi 

nyersanyagnorma (Ft) 
ÁFA 27% 

(Ft) 
2014. évi térítési díj 

(Ft) 

Bölcsőde 338 91 429 

Óvodák 353 95 448 

Ált. Iskola 
    7-10 év 
  10-14 év 

vásárolt közszolgáltatás 

 
359 
381 

- 

97 
103 

- 

 
456 
484 

1.330 

Kollégium 
 

Középiskola 
        Szociális étkezés 

646 
321 

174 
- 

820 
- 

 
Hajdúszoboszlói Városi Bölcsőde 

1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 147. § (1)-(4) bekezdésének és a költségvetési 
tv. rendelkezései alapján számított 

intézményi térítési díjai 
2014. 
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Ellátási forma: 
alapellátás 

Gyvt. 147.§ (1)-(3) bek. 
Intézményi térítési 

díjai 
„A”oszlop 

Gyvt. 147. § (4) bek. 
CSÖKKENTETT 

intézményi térítési díjai 
„C” oszlop 

Étkeztetés 429,- Ft/nap 429,- Ft/nap 

Gondozásra 24.300 Ft/fő/hó 0,- Ft/fő/hó 

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 

 

Tizenkettedik napirend: 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
 

41/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a pályázat 
benyújtásával a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Aranykapu Óvodája (4200 
Hajdúszoboszló, Arany János u. 8.) tagintézmény felújítására (épület hőszigetelése, 
külső nyílászárók cseréje) vonatkozóan. A beruházás összköltsége 29.124.243,- Ft, 
mely összeg tartalmazza a közfoglalkoztatási bérre és járulékra tervezett összeget is 
(1.164.970,- Ft). 
 
Az önerő mértéke 5.824.849,-Ft, melyet a 2014. évi költségvetés tartalékok, pályázati 
céltartalék kerete terhére biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
benyújtott pályázat támogatása esetén a pályázatban foglaltakat a megvalósításától 
számított 5 évig az eredeti rendeltetésnek megfelelően fenntartja. 
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Hajdúszoboszló Váron Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a pályázattal kapcsolatos valamennyi jognyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: megvalósításra 2014. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 

Tizenharmadik napirend: 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 9 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
 

42/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzési 
eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 

Tizennegyedik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
 

43/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
adósságkonszolidációval kapcsolatosan az alábbi pontokat jelenti ki:  
1. képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. 

évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 67-68. §-aiban 

foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi költségvetési törvényben írt 

feltételekkel az adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 

kívánja venni. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én nem 

rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy 

adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, teljesítésének 

biztosításául szolgált. 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy átvállalással 

érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, illetve egyéb bevétel 

miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté válik, úgy a befolyt bevétel 

összegét, legfeljebb az érintett adósságból átvállalásra került összeg erejéig, a 
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bevétel beérkezését követő 3 munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt 

fizetési számlára. 

4. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény 332. § alapján megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az 

önkormányzatot terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 

átvállalásáról. 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti 

nyilatkozatokat és intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 
költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 
c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti 

megállapodásokat megkösse.  

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 

kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a testületet. 

 
Határidő: 2014. február 28.  
Felelős:  polgármester 
 

Tizenötödik napirend: 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
 

44/2014. (II.27.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 

KÉRDÉSEK: 
 
Kanizsay György Béla: Az idei költségvetésben a 2. napirendi pontban elfogadták a 
táblázatokat, amelyben szerepel 219 mFt útfelújításra. Ez az összeg a Hőforrás utcai 
beruházáson felül szerepel. Pár nappal ezelőtt tájékozódott a főmérnök asszonynál, hogy 
hány út felújítása lehetséges ebből a pénzből, illetve hogy mely utakat lehet egyáltalán 
felújítani, nagyon kevésnek van terve. Az lenne a kérdése, hogy mikor lesz ebből 
előterjesztés, mert ha az elmúlt időszakot visszanézik, kb. 2 hónapot vesz igénybe maga a 
tervezés folyamata, utána a közbeszerzés szintén legalább még 2 hónap. A legutóbbi 
testületi ülésen polgármester úrnak volt egy olyan javaslata, amivel messzemenően 
egyetért, hogy minél hamarabb el kell ezeket a felújításokat kezdeni. Ha jól emlékszik 
összesen négy utcának van terve de ez a pénz jóval több út felújítására elegendő. Mikorra 
lehet esetleg beadni javaslatokat, vagy a képviselők éltek-e már ilyen javaslatokkal, mikor 
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lesz ebből egy összegyúrt anyag? Szeretné, ha legalább a márciusi, tehát a következő 
testületi ülésre legyen. 
 
Dr. Sóvágó László: Így lesz, március 20-án lesz testületi ülés minden képviselő 
javaslatára számít, de a kiindulási pont fordítva lesz. Szakmai alapon történik, tavaly 
készült felmérés az utakról. Természetesen minden képviselő véleményt fog nyilvánítani 
róla. De innen indul a kezdeményezés, aki akar, az élhet ezzel a jogával. Azt gondolja, 
hogy őszre meg kell lennie az utaknak, ezért mindent megtesz.  
 
Majoros Petronella: Az idei költségvetés nem tartalmaz csapadék-vízelvezető árkok 
kialakítására szolgáló tételt. Bár az elmúlt években jelentős összegben nyertek pályázati 
úton erre forrást. Mégis azt gondolja, hogy azért vannak még olyan utcaszakaszok, 
utcarészek, amelyek felújításra szorulnak. A kérdése arra irányul, hogy amennyiben egy 
utcában csupán 5-10 m-es szakaszon kellene a járdát, illetve az árkot felújítani, 
megépíteni, ebben az esetben szükséges-e tervet készíteni? Az nyilvánvaló, és azt tudják, 
hogy egy teljes útszakasz megépítése előtt a tervezés elvégzése az minden esetben 
kötelező, de ha csak egy adott utca, már pedig nagyon sok helyen találhatók hasonló 
jellegű problémák, hogy egy utcának csak az eleje az, amely felújításra szorul, egy-két 
háznyi területrészről van szó. Ebben az esetben is szükséges-e, vagy el tudnak-e tekinteni 
a tervektől? Hiszen az plusz költséget fog jelenteni, illetve jelentős időcsúszást a 
megvalósítással kapcsolatban.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Minden új csapadék-vízelvezetési hálózat engedély köteles. 
Teljesen függetlenül attól, hogy most 20 vagy 100 m-ről van-e szó, nem lehet eltekinteni 
attól. A felújításoknál van olyan eset, amikor nem változik a vízelvezetés szintje, vagy a 
befogadó, akkor nem feltétlenül kell rá engedélyt kérni, de ez egy karbantartás mértékű 
beavatkozás. De abban az esetben, ha egy meglévő földmedrű árkot szeretnének 
kiburkolni az már szintén engedély köteles tevékenység. 
 

INTERPELLÁCIÓK: 
 
Örvendi László: Főmérnök asszonyhoz volna interpellációja. Naponta több alkalommal 
jár a Pityeri szőlőskertbe és lassan már áldatlan állapot, hogy ott kisgyerekek, gyalogosok 
közlekednek hajnalban, késő este, sötétben, világosban. Az volna a javaslata, hogy a 
közmunkásokkal, legalább a volt ládagyár melletti járda körül takarítassák ki azt az 
árokrészt, hogy legalább ott közlekedhessenek gyalogosan. Gondolni kell a továbbiakban 
majd a járda meghosszabbítására is, hogy legalább az első, második, de a harmadik 
dűlőbe is ki tudjanak menni biztonságosabban. Nagyon örül neki, hogy eddig nem történt 
nagyobb baleset, kisebb balesetek már voltak. Az volna kérése, hogy közmunkásokkal 
tetessék rendbe azt a járdaszakaszt.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Természetesen intézkednek és kérik a Városgazdálkodási Zrt-t, 
aki a közmunkásoknak a feladatvégzését vezényli és felügyeli, hogy erre a területre is 
vonuljanak ki és tegyenek meg minden szükséges intézkedést.  
 
Majoros Petronella: Az Állami Közútkezelő Kht. ismételt megkeresését szeretné kérni. A 
Nádudvari út mentén, az úttest felületén található aknaszemek környéke megsüllyedt 
jelenleg sincs helyreállítva. Úgy tudja, hogy ígéretet kaptak rá. Szeretné kérni, hogy 
ismételten keressék meg a Közútkezelőt, illetve a Törökdomb utca, Bajcsy Zsilinszky 
kereszteződésében található egy tábla, amely tábla a Törökdomb utca irányába egyirányú 
közlekedést tesz lehetővé. Ezt a táblát viszont csak a jobbra kanyarodó sávból közlekedők 
láthatják, akik a balra kanyarodó sávból kanyarodnának a Törökdomb utca irányába, 
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azoknak a tábla nem látható. Mindenképpen indokolt, hogy még egy táblát helyezzenek ki, 
ugyanis a napokban a rendőrség megbüntetett ott valakit, aki nem látta azt a táblát, amely 
ugye arról szólna, hogy ez az utca egyirányú. Itt a Törökdomb utca bevezető szakaszára 
egy újabb tábla kihelyezésére van szükség. Ebben egyébként a költségvetés anyagi 
forrást is áldoz, tehát megoldható a probléma. Ebben szeretne kérni intézkedést.   
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az első kérdésre a választ meg is adja gyorsan és röviden: nem 
a Közútkezelőnek a feladata a megsüllyedt aknaszemek javítása, hanem az 
üzemeltetőnek. Akkor, amikor elsőként felmerült ez kérdésként, intézkedést igénylően 
jelezték a Hajdúkerületi és Bihari Viziközmű Szolgáltató Zrt-nek ezt a problémát, de sajnos 
a mai napig nem érkezett visszajelzés irányukba, hogy megvizsgálták-e és szükségesnek 
tartják-e az intézkedést, és ha nem, miért nem. Ismételten megkeresik majd a szolgáltatót, 
ezt tudja megígérni. A második kérdésben azt tudja mondani, hogy megvizsgálják a 
helyszínt és megnézik, hogy szükséges-e újabb tábla kihelyezése vagy a meglévő tábla 
esetleg nincs jó helyen kihelyezve és tájékoztatással fog élni, hogy milyen intézkedés 
történt. 
 
A képviselő-testület ülése 15.36 órától zárt ülésen folytatta munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

     Dr. Sóvágó László                           Dr. Vincze Ferenc 
         polgármester                                                                            jegyző 


