
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2012. május 10-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi István, 

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

 
Örvendi László képviselő késett az ülésről, a hatodik napirend 
tárgyalásakor, 14.14 órakor érkezett meg. 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalását és elfogadását javasolta. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 
10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila) és 1 
tartózkodással (Radácsi Gusztáv) támogatta és a következő napirendet 
fogadta el: 
 

Napirend: 
 
1.) a.) Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 

2011. évi működéséről 
 

b.) Előterjesztés rendelet hatályon kívül helyezéséről és 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 

Előadó: irodavezető-főmérnök 
VOLÁN Zrt. képviselője 

 
2.) Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 

értékeléséről 
Előadó: aljegyző 

gyámhivatal vezetője 
intézmények vezetői 
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3.) Előterjesztés 100 %-os támogatású TÁMOP-3.2.12-12/1. pályázat 
benyújtására 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 

 
4.) Előterjesztés 100 %-os támogatású TÁMOP 3.1.11-12/1-2 

pályázat benyújtására 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 

 
5.) Előterjesztés az önkormányzati és a polgármesteri hivatali 

szervezeti és működési szabályzatok módosítására 
Előadó: jegyző 

 
6.) Előterjesztés „Esélyteremtő, interaktív Hajdúszoboszló” című 

TÁMOP-pályázat benyújtására 
Előadó: jegyző 

 
7.) Tájékoztató a polgármesteri hivatal integrált irányítási 

rendszerének 2011. évi eredményeiről 
Előadó: jegyző 

 
8.) Előterjesztés önkormányzati ingatlanok 2012. évi árveréséről 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

9.) Előterjesztés a BAGIRA HEVI Nonprofit Kft. kérelméről 
Előadó: kistérségi munkaszervezet vezetője 

egészségügyi, szociális csoport vezetője 
 

10.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről 
Előadó: polgármester 

 
11.) Előterjesztés Hajdúszoboszló várost érintő országos és helyi 

közúthálózat cseréjéről 
Előadó: irodavezető-főmérnök 

 
12.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

közbeszerzési szabályzatának újraalkotására 
Előadó: polgármester 

 
13.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt 

eseményekről 
Előadó: polgármester 

 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 

Első napirend: 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Horváthné Kis Zsuzsa és Dr. Varga 
Sándor, a Hajdú Volán Zrt. képviseletében. 
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A. 
 
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. A bizottság köszönetét fejezi 
ki a Hajdú Volán Zrt-nek az elmúlt évi munkáért. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv), és 1 tartózkodással (Tóth Attlia) 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

65/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság 
Hajdúszoboszló város területén 2011. évben végzett menetrend 
szerinti helyi személyszállítás főbb tapasztalatairól készített 
beszámolójában foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

B. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 8 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné), és 3 
tartózkodással (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila) 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta, illetve 
rendeletet alkotta: 
 

66/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hajdú Volán Zrt. közszolgáltatási szerződés 
módosítására tett javaslatát, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2012. május 20. 
Felelős: jegyző 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

11/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete 
a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, 

tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak 
és az ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési 

költségek megállapításáról szóló 1/2007. (01. 25.) Ör. sz. 
rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
Magyarország Alaptörvénye Az Állam fejezetének 32. cikk. (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotói hatáskörében, a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az árak 
megállapításáról szóló 1990. LXXXVII. törvény 1. § (1) bekezdés 
j) pontjában foglaltakra figyelemmel, az önkormányzat szervezeti 
működési szabályzatáról szóló 11/2007. (IV. 19.) Ör. sz. rendelete 
által előírt Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 
Városfejlesztési. Műszaki Bizottságának és Ügyrendi, Igazgatási, 
Jogi Bizottságának véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 

1. § 
 
Hatályukat vesztik Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a 
helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek 
által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez 
kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költségek 
megállapításáról szóló 1/2007. (01.25.) Ör. sz. rendelete, valamint 
a módosításáról szóló 27/2007. (XII.13.) Ör. sz., 27/2008. (XII.18.) 
Ör. sz., 20/2009. (XII.17.) Ör. sz., 9/2011. (III. 31.) Ör. sz., a 
18/2011. (XII. 15.) Ör. sz. önkormányzati rendeletek. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és azt követő 
napon hatályát veszti. 
 

Második napirend: 
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
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67/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2011. 
évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2012. május 31. 
Felelős: jegyző 

 

Harmadik napirend: 

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

68/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a Kovács Máté Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár saját forrást nem igénylő pályázatot nyújtson be a 
TÁMOP- 3.2.12-12/1 a Kulturális szakemberek továbbképzése a 
szolgáltatásfejlesztés érdekében megnevezésű felhívásra.  
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: jegyző 

 

Negyedik napirend: 
 

A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

69/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
100 %-os támogatottságú TÁMOP - 3.1.11-12/1-2 pályázat 
kiírására pályázatot nyújt be. 
Utasítja a jegyzőt a pályázat elkészítésével kapcsolatos feladatok 
koordinálására, a pályázati anyag elkészítésére és benyújtására, 
a polgármestert pedig felhatalmazza a dokumentációk aláírására. 
 
Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos 
Felelős: jegyző 
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Ötödik napirend: 

 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A törvényi 
változás miatt van szükség a változtatásokra. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth 
Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta, illetve rendeletet alkotta: 
 

70/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § és 2. §–ai 
alapján jóváhagyja. 
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a polgármesteri 
hivatal módosító alapító okiratát küldje meg a Magyar 
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére. 
 
Határidő: alapító okirat megküldésére: 2012. május 17. 
Felelős: jegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8.§ (5) bekezdése alapján foglalt jogkörében eljárva a 
12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 5. mellékletében foglalt, a polgármesteri hivatal alapító 
okiratát a következők szerint módosítja: 
 

1. § 
 
(1) Az alapító okirat jogszabályi hivatkozási részét a 
következők szerint módosítja: 
„Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) 
bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 8.§ (5) bekezdése alapján az alábbi alapító okiratot adja 
ki.” 
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(2)  A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését 
a következők szerint módosítja: 
„neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal” 
 
(3) A költségvetési szerv neve, székhelye pont elnevezését 
a következők szerint bővíti: 
„A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye” 
 
(4) Létrehozásáról rendelkező határozatok pontját a 
következők szerint kiegészíti:  
„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2011. (IV. 28.) határozata” 
 
(5) Jogszabályban meghatározott közfeladata pontját a 
következők szerint módosítja:  
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§ (1) 
bekezdésében foglaltak értelmében a polgármesteri hivatal 
ellátja az önkormányzat működésével, valamint az 
államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározott 
feladatokat, valamint Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
fenntartásában lévő, önállóan működő intézmény gazdasági-
pénzügyi feladatait az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
alapján.” 
 
(6) Alaptevékenységének szakfeladatai pontját a 
következők szerint módosítja: 
„A költségvetési szerv szakmai alaptevékenységei (közfeladatai) 
szerinti szakfeladatok száma és megnevezése: 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
841114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  
841115 Önkormányzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek  
841116 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzati 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117 Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó 
tevékenységek  
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek  
841124 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841125 Helyi szintű általános végrehajtó igazgatási tevékenység 
841126 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 
igazgatási tevékenysége 
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
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841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások 
842421 Közterület rendjének fenntartása 
882111 Aktív korúak ellátása  
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  
882119 Óvodáztatási támogatás 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  
882202 Közgyógyellátás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése  
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások 
889967 Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási 
támogatása  
890303 Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenységek 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás” 
 
(7) Illetékességi területe pontot a következők szerint 
módosítja: 
„Illetékességi területe: 

 Hajdúszoboszló város közigazgatási területe, azonban  

 építéshatósági eljárás tekintetében Hajdúszoboszló, 
Hajdúszovát és Nagyhegyes közigazgatási területe, 

 gyámhatósági, okmányirodai és telepengedélyezési eljárás 
során Hajdúszoboszló, Hajdúszovát, Nagyhegyes és Ebes 
közigazgatási területe.” 
 
(8) Irányító szervének neve, székhelye pontot és annak 
megnevezését a következők szerint módosítja, valamint a 
fenntartó szervre vonatkozó részeket törli: 
„Irányító, alapító szervének neve, székhelye: 
Neve: Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.” 
 
(9) Típus szerinti besorolása pontot a következők szerint 
módosítja:  
„Gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó  
 
(10) Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) 
kinevezési, megbízási, választási rendje pontot és annak 
megnevezését a következők szerint módosítja: 
„Vezetőjének megbízási rendje 
A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi 
LXV. törvény 36.§-a szerint” 
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(11) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási 
jogviszonyok megjelölése pontot a következők szerint 
módosítja: 
„A polgármesteri hivatal foglalkoztatottjainak jogviszonya 
általánosan közszolgálati jogviszony, melyekre a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó. 
Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkajogviszony, 
melyekre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
törvény, 2012. július 1. napjától pedig a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra 
irányuló jogviszonyra (pl. megbízási jogviszony) a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az 
irányadóak.” 
 
(12) Kiegészítő tevékenységeire, vállalkozási tevékenysége 
arányának felső határára, a feladatellátást szolgáló 
vagyonra, a vagyon feletti rendelkezési jogra vonatkozó 
pontokat törli. 
 
(13) Az alapító okirat részeit a következő számozás szerinti 
pontokba rendezi: 
1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye 
2. Létrehozásáról rendelkező határozatok 
3. Jogszabályban meghatározott közfeladata 
4. Államháztartási szakágazati besorolása 
5. Alaptevékenységének szakfeladatai 
6. Illetékességi területe 
7. Irányító, alapító szervének neve, székhelye 
8. Gazdálkodási besorolása 
9. Vezetőjének megbízási rendje 
10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése  
 
(14)  Az alapító okiratnak a módosítással nem érintett 
részeiben foglalt rendelkezések változatlanul hatályosak. 
 

2. § 
 
A Rendelet az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki. 
 

3. § 
 
E rendelet 2012. május 11. napján lép hatályba. 
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1. melléklet a 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelethez 
 
„8. melléklet a 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának szakfeladatai 
 
010000 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és 
kapcsolódó szolgáltatások  
020000 Erdőgazdálkodás 
360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381101 Települési hulladék összetevőinek válogatása, 
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
381102 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevőinek 
válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, 
szállítása, átrakása 
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) 
begyűjtése, szállítása, átrakása 
381201 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék 
begyűjtése, szállítása, átrakása 
381202 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, 
átrakása 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
382102 Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
421100 Út, autópálya építése 
421300 Híd, alagút építése 
422100 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 
422200 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 
429900 Egyéb m. n. s.1 építés 
493102 Városi és elővárosi közúti személyszállítás 
522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
522003 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
559091 Katasztrófa áldozatainak elszállásolása 
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése  
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység  
750000 Állat-egészségügyi ellátás 
812000 Takarítás  
813000 Zöldterület-kezelés 
841112 Önkormányzati jogalkotás 
841133 Adó, illeték, kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés  
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841358 Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek 
841402 Közvilágítás  
841403 Város-, községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatások 
842134 Határon túli magyar kultúra támogatása 
842155 Önkormányzatok m. n. s. nemzetközi kapcsolatai 

                                                           
1
 M. n. s. jelentése: máshová nem sorolható  
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842360 Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység 
 842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 
853000 Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak 
komplex támogatása 
854314 Szociális ösztöndíjak 
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 
880000 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex 
támogatása 
881000 Idősek, fogyatékosak bentlakás nélküli szociális 
ellátásainak komplex támogatása 
882111 Aktív korúak ellátása 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és 
programok, valamint támogatásuk  
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó 
időskor megteremtését célzó programok 
890222 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, 
valamint támogatásuk 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890302 Civil szervezetek program- és egyéb támogatása 
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak 
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 
890443 Egyéb közfoglalkoztatás 
890503 Nemzetiségi intézmények fenntartásának és 
fejlesztésének támogatása  
890504 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének 
támogatása 
890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének 
támogatása  
890601 Vállalkozói, munkaadói érdekképviseleti tevékenység 
támogatása 
890602 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 
900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások 
szervezése 
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910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati 
tevékenység 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 
931201 Versenysport-tevékenység és támogatása 
931202 Utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
931203 Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és 
támogatása 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
931205 Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége 
és támogatása 
931301 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és 
támogatása 
931302 Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs 
sport-) tevékenysége és támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 

Hatodik napirend: 

 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Örvendi László képviselő megérkezett az ülésterembe. 
 
Kocsis Róbert: A Jegyző Úrtól kérdezte: valójában mire lesz benyújtva 
ez a pályázat, mert hosszan van idézve sok minden a pályázati 
kiírásból, de igazából a tervekről és a célokról keveset mond az anyag. 
 
Dr. Vincze Ferenc: 50 millió Ft-ot érdemes megszerezni a hivatal 
átalakítására, és arra, hogy a személyzet egy részének a fizetését 
európai uniós pályázatból finanszírozzák egy ínségesebb 2013-as, 
esetleg 2014-es évre. 7-8 olyan korábbi pályázata már van a hivatalnak 
és az önkormányzatnak, amellyel megalapoztak egy ilyen pályázatot. A 
fő cél az, hogy normálisabban, könnyebben élhessenek és 
boldogulhassanak a városlakók, a turisták, ügyintézés, vagy bármilyen 
céljuk elérésében. Ez az üzletek, hivatalok nyitvatartásainak 
összeszervezése, olyan felületek, olyan személyzet működtetése, 
amely - olyanok számára, akik informatikai eszközöket nem képesek 
kezelni hagyományos módon - segítséget nyújthat az ügyeik 
rendezéséhez. Azért nehéz mit írni, mert június 1-ig van határidő a 
pályázat megírására, és nyitott, hogy mit lehet; bármi támogatható, a 
kiírásban csak példák szerepelnek. Kb. 2-3 hét múlva fog ez összeállni, 
és nem ő egyedül, hanem egy csapat fog ezen dolgozni. 
 
Kocsis Róbert: Fog még ez az anyag a testület elé kerülni akkor, 
amikor végleges formát ölt, vagy most egy kvázi "biankót" 
megszavazunk, és lesz, ami lesz belőle? 
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Dr. Vincze Ferenc: Ha májusban még lenne testületi ülés, akkor 
tudnának hozni egy részletesebb anyagot, de június 1-je a beadási 
határidő, ha nem lesz májusban testületi ülés, akkor nem tudnak. Azt a 
bizalmat kéri, amelyet 22 éve élvez a képviselő-testülettől. Ha nagyon 
elrontanák a dolgokat - amelyeket eddig nem tettek pályázatokkal - 
akkor vagy a pályázatot vissza lehet vonni, vagy a megnyert 
támogatásról is le lehet mondani. A június 7-i testületi ülésre tudnak 
részletesebb tájékoztatást adni, de addig be kell adni már a pályázati 
anyagot. A következő testületi ülésen lesz abban a helyzetben bárki, 
hogy ennek a sorsát pontosan megítélje. Kaptak bizalmat 22 év alatt, 
gyártottak kb. 140 pályázatot, most 1-gyel növekszik a száma, erre 
szeretné a támogatást. 
 
Majoros Petronella: Nem derül ki az anyagból, hogy a pályázat 
eredményessége esetén mennyi időre szól a célok megvalósítása, az 
elképzelések működtetése, a feladatok megvalósítása. Hány éves 
intervallumot ölel fel ez az akár 50 millió Ft-os vissza nem térítendő 
támogatás felhasználása? 
 
Dr. Vincze Ferenc Az általános szabályok érvényesek: 2 év alatt kell 
lebonyolítani 5 év a fenntartása. Nem olyan megoldást akarnak, ami 
pénzbe kerül, éppen fordítva. Például a városközpont rehabilitációs 
pályázatban elkezdett dolgokat folytatni ezzel, hogy ne a városi 
kasszából kelljen az abban szereplő kötelező foglalkozatást megoldani, 
hanem ezzel a pályázattal "ráfejelnének", és ebből a létrejövő ifjúsági-
civil tanácsadó irodát, infomentor irodát 3 éven át tudnánk működtetni. 
A pontos kép változatlanul a június 7-i ülésre alakul ki. 
 
Máté Lajos: A pályázat nem kerül pénzbe, nincs önereje. A Jegyző Úr 
szerint megoldható, hogy a fenntartása se kerüljön pénzbe. Akkor van-e 
még további aggály? Az előbb az óvodai pályázatot ugyanígy szavaztuk 
meg. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Most az a világ jön, amikor ezek a kiírások 
zúdulnak; az ország a 8000 milliárdos, 6 éves uniós támogatási 
lehetőségből 3000 milliárdot sem vett igénybe. A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség igazgatója bátorítja az önkormányzatokat, hogy 
pályázzanak, mert elvész a lehetőség, és nem jut az ország 
kasszájába, nem jut az önkormányzatoknak. Úgy gondolja, hogy ne 
várjon az önkormányzat, hogy noszogassák. Csakhogy a pályázati 
kiírások ilyen tempóban jönnek, ennél a pályázatnál nem láttuk a kiírás-
tervezetet, nem nagyon volt idő még átgondolni, és ez az 1 hónap 
maradt az előterjesztésre és a pályázat megírására. Nem 
zsákbamacska, nyilvánvalóan nem ugrasztják bele sem a képviselő-
testületet, sem magukat olyanba, amelynek nem lesz haszna. A 
lakosságnál kell a haszonnak lenni, és az önkormányzatnál is, de a fő 
célcsoport a lakosság. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
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Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

71/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának 
TÁMOP - 2.4.5-12/3 kódszámú, "A rugalmasságot növelő helyi, 
innovatív kezdeményezések támogatása" című kiírására 
pályázatot nyújt be. 
Utasítja a jegyzőt a pályázati anyag elkészítésére és 
benyújtására, a polgármestert pedig felhatalmazza a 
dokumentáció aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 1. 
Felelős: jegyző 

 

Hetedik napirend: 

 
Dr. Vincze Ferenc: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi 
Gusztáv, Tóth Attila), és 1 tartózkodással (Kocsis Róbert) támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

72/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal integrált irányítási rendszerének 2011. évi 
eredményeiről adott tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Nyolcadik napirend: 

 
Lőrincz László: Javítás az előterjesztésben: a 2. oldalon a táblázatnál 
"a feltűntetett alapár 25 % ÁFA-t tartalmaz" mondatban elírás van, mert 
27 % az ÁFA. De a táblázatban szereplő számok jók. 
 
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. 
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A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

73/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2012. évben árverésen történő értékesítésre jelöli ki az alábbi 
ingatlanokat: 
 

Sor-
szám 

Az ingatlan címe Megnevezés Hrsz. Terület 
(m

2
) 

Tulajdonos Bruttó 
eladási ár 

(Ft) 

1. 
Hajdúszoboszló, 

Hőgyes u. 35. 
Beépítetlen 

terület 
5592 1201 

Hajdúszoboszló 
Város 

Önkormányzata 
30.500.000,- 

2. 
Hajdúszoboszló, 
Sóvágó zug 18. 

Beépítetlen 
terület 

7230/2 655 
Hajdúszoboszló 

Város 
Önkormányzata 

6.000.000,- 

3. 
Hajdúszoboszló, 

Vadas u. 39/a. 
Beépítetlen 

terület 
1206/1 634 

Hajdúszoboszló 
Város 

Önkormányzata 
6.200.000,- 

4. 
Hajdúszoboszló, 

Vadas u. 39. 
Beépítetlen 

terület 
1206/2 612 

Hajdúszoboszló 
Város 

Önkormányzata 
6.000.000,- 

5. 
Galyatető, 

Madách I. u. 15. 
Beépítetlen 

terület 
1130 719 

Hajdúszoboszló 
Város 

Önkormányzata 
2.600.000,- 

6. 
Hajdúszoboszló, 

Szurmai zug 
Beépítetlen 

terület 
2052/3 543 

Hajdúszoboszló 
Város 

Önkormányzata 
12.200.000,- 

7. 
Hajdúszoboszló, 

Jókai sor 4. 
Beépítetlen 

terület 
5424 1134 

Hajdúszoboszló 
Város 

Önkormányzata 
41.000.000,- 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2012. május 10. 
Felelős: jegyző  

 

Kilencedik napirend: 

 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a határozati javaslatot elfogadta. 
 
Kocsis Róbert: Volt már korábban is hasonló előterjesztés a testület 
előtt, akkor ezt visszautasították. Érdemes határt szabni az ilyen jellegű 
"üzleti tevékenység" terjedésének a városban. Több dolog felmerült a 
szóban forgó cég elképzeléseiről, de egy azért nagyon árulkodó: 
Hajdúszoboszló, József Attila utca 26. szám alatt fióktelephelyet hozott 
létre. A 26. szám a nagy beépítetlen üres telek, innen kezdve hibádzik 
sok minden ezzel a céggel kapcsolatban. 
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Dr. Sóvágó László: Ha nem ütközik jogszabályba, akkor pozitívan 
teszi fel szavazásra a kérdést. Az előterjesztést sem a hivatal, sem a 
bizottság nem támogatta. Tehát a kérdés úgy szól: "Ki az, aki támogatja 
azt, hogy a testület megadja az engedélyt?" 
 
A képviselő-testület 1 igen szavazat mellett (Radácsi Gusztáv), 5 nem 
szavazattal (Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Tóth Attila) és 6 tartózkodással (Harsányi István, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László) a következő határozatot hozta: 
 

74/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elutasítja a BAGIRA HEVI Nonprofit Kft. kérelmét a házi 
segítségnyújtás Hajdúszoboszlón történő ellátásával 
kapcsolatban. 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: polgármester 
 

Tizedik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila) és 1 tartózkodással (Kocsis 
Róbert) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

75/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
mellékelt összegzések szerint elfogadja az Önkormányzat 2011. 
évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzést. 
 
Határidő: 2012. május 31. 
Felelős: polgármester 
 

Tizenegyedik napirend: 
 
Dr. Sóvágó László: Az irányadó a most kiosztott határozati javaslat. 
Ezt a javaslatot ebben a formában teszi fel majd szavazásra. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság egy módosító 
határozati javaslatot fogadott el, amelyet egyhangúlag támogatott; ez a 
következő: 
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"A városfejlesztési, műszaki bizottság a Hajdúszoboszló Város 
közigazgatási területét érintő országos és helyi utak cseréjéről szóló 
előterjesztéssel kapcsolatban megbízza az irodát az utak 
visszaminősítésével kapcsolatos intézkedések megtételével, a 
nádudvari, nagyhegyesi, balmazújvárosi forgalomra való hivatkozással. 
A bizottság egyetért azzal, hogy a Városgazdálkodási Zrt. továbbra is 
lássa el a szükségszerű feladatokat a balesetveszély megszűntetése 
érdekében.” 
 
Dr. Sóvágó László: Ez ugyanaz, mint a kiosztott javaslat, amelynek 
utolsó mondatát kihúzná, mert felesleges, javasolja, hogy a kiosztott 
határozati javaslat első három mondatáról szavazzanak. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Kimaradhat az utolsó mondat, mert a korábbi 
testületi ülésen hozott határozat továbbra is hatályban van. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi bizottság az előterjesztésben szereplő 
eredeti határozati javaslatot nem fogadta el. A bizottság által elfogadott 
módosított határozati javaslatot a most kiosztott anyag tartalmazza, a 
következőképpen: 
„Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottsága a Hajdúszoboszló Város közigazgatási területét érintő 
országos és helyi utak cseréjéről szóló előterjesztésben foglaltakkal 
nem ért egyet. 
Utasítja a Jegyzőt, hogy a 34121 jelű összekötő út egy szakasza 
Nádudvari út és 4. sz. főút elkerülő közötti szakasz) országos közúttá, 
valamint az Új utca, Bajcsy Zsilinszky utca egy szakasza (Új utca, 
Dózsa György utca közé eső szakasza) helyi közúttá történő 
visszaminősítését kezdeményezze a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél. 
A kérelem alapját a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a 34121 jelű 
összekötő út vonatkozásában évente elvégzett forgalomszámlálási 
adatok, az Új utcai csomópont és Bajcsy Zsilinszky utca országos 
közúti forgalom levezetése érdekében elmaradt átépítési munkák 
hiánya, illetve a 2004. évben létrejött megállapodásban foglaltak 
részbeni nem teljesítése képezze. 
A Közlekedési Felügyelet határozatáig javasolja érvényben hagyni a 
testület azon döntését, miszerint a helyi közutakat kezelő 
Városgazdálkodási Zrt. a haladéktalanul szükségessé váló ideiglenes 
intézkedéseket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által átadott utak 
üzemeltetése vonatkozásában jogfenntartással megtegye.” 
 
Dr. Sóvágó László: Mivel a Jegyző Úr egyetért a negyedik mondat 
kihagyásával, csak az első három mondatról szavazzanak. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Azért sem kell a negyedik mondat, mert a korábbi 
testületi határozatban benne van a Városgazdálkodási Zrt-nek adott 
felhatalmazás. A pénzügyi bizottság nem érvénytelenítheti a képviselő-
testület határozatát. A korábbi testületi határozat visszavonását most 
nem javasolják, így az hatályban marad. 
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Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság a 
legutóbbi ülésén foglalkozott ezzel az anyaggal. A bizottság egyetértett 
abban, hogy szükség van az átminősítés kezdeményezésére, és nem 
kell átvenni az utat ilyen feltételekkel, mert a Közút egyoldalúan, 
diktátumszerűen próbálja átadni az utat. Így a módosított határozati 
javaslattal egyetértett; a forgalomszámlálás adatai alapján a 4-es 
elkerülő út megépítése óta a forgalom nem csökkent, hanem 
növekedett, naponta több, mint 9000 autó használja ezeket az utakat. 
 
Kocsis Róbert: A Dózsa György út és a Szilfákalja tekintetében az 
országos közúttá minősítés a jelenlegi szabályozáshoz képest az út 
"előléptetése", vagy "lefokozása"; magasabban van kategorizálva vagy 
alacsonyabbá lesz minősítve? Ugyanez a kérdése a Bajcsy Zsilinszky 
utcával, annak helyi közúttá történő visszaminősítésével kapcsolatban. 
Mire számíthatnak az ott lakók, fejlődésre, a jelenlegi helyzet 
konzerválására - ami az ott lakókat egyáltalán nem elégíti ki - vagy 
másra? 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az országos közúttá visszaminősítés 
előrelépésnek tekinthető, a helyi közúttá történő minősítés 
visszalépésnek, de mindez a fejlesztést nem érinti, azzal nem függ 
össze. Az Új utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca országos közúttá történő 
minősítése esetén történő, a Közút által elvégzendő fejlesztésekről 
nincs információja, hogy mikorra tervezi ezt a beruházást, mert a 
Közlekedésfelügyelet határozatában erre vonatkozóan határidő 
megjelölésével nem történt kötelezés és semmiféle előírás. Így rá van 
bízva a Közútkezelőre, hogy a fejlesztést mikor végzi el. 
 
Kocsis Róbert: Az elmaradt átépítési munkák, és fejlesztés hiányával 
kapcsolatban: rá lesz bízva a Közútra, hogy mikor teszi rendbe a 
Bajcsy-Zsilinszky utcát, az elmaradt fejlesztést mikor pótolja? 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A határozati javaslat harmadik bekezdése 
gyakorlatilag az átminősítési kérelem indokolása, ennek egy része a 
forgalomszámlálási adatok megléte és ismerete. A felek között, 2004-
ben kötött előzetes megállapodás feltételeket szabott az útcserének: 
ezek között szerepelt az átépítés kötelezettsége és a tulajdonjog 
rendezése, amely a Magyar Közút Zrt. hatáskörébe lett utalva ezzel a 
megállapodással, de ez a mai napig nem történt meg. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Eddig függött a Közúttól, de nem teljesítette, 
ezután az Önkormányzattól függ, ha sikeres lesz az átminősítés. 
 
Kocsis Róbert: Valamilyen eszközünk lesz-e arra, hogy amit eddig 
elmulasztott a Közút, azt bevasaljuk rajta? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Eddig sem volt, eddig is kérhettünk és 
jelenthettünk, ezután már nem is az ő dolguk lesz. 
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Kocsis Róbert: Kis túlzással úgy lehetne ezt összegezni, hogy csak a 
bizonytalanság a biztos. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

76/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló Város közigazgatási területét érintő országos és 
helyi utak cseréjéről szóló előterjesztésben foglaltakkal nem ért 
egyet. 
 
Utasítja a Jegyzőt, hogy a 34121 jelű összekötő út egy szakasza 
Nádudvari út és 4. sz. főút elkerülő közötti szakasz) országos 
közúttá, valamint az Új utca, Bajcsy Zsilinszky utca egy szakasza 
(Új utca, Dózsa György utca közé eső szakasza) helyi közúttá 
történő visszaminősítését kezdeményezze a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél. 
 
A kérelem alapját a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által a 34121 jelű 
összekötő út vonatkozásában évente elvégzett 
forgalomszámlálási adatok, az Új utcai csomópont és Bajcsy 
Zsilinszky utca országos közúti forgalom levezetése érdekében 
elmaradt átépítési munkák hiánya, illetve a 2004. évben létrejött 
megállapodásban foglaltak részbeni nem teljesítése képezze. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

polgármester 
 

Tizenkettedik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A közbeszerzési szabályzat 
újraalkotása tulajdonképpen kiegészítés az eddigiekhez képest. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné,  Tóth Attila), 1 nem szavazattal (Marosi György Csongor) és 1 
tartózkodással (Radácsi Gusztáv) támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
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77/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés szerint elfogadja Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata közbeszerzési szabályzatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Tizenharmadik napirend: 
 
Dr. Sóvágó László: Mindenki elolvasta a "Kié lesz az idegenforgalmi 
adó" című cikket. Mindenki megkapta? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Elküldték e-mailben, mellékletként csatolva. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

78/2012. (V. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

Kérdések: 
 
Majoros Petronella: Az elmúlt napokban, szokatlan módon kezdődött 
beruházás az Ék utcán - gázvezeték-rekonstrukció - ezzel kapcsolatban 
keresték meg az ott lakók. Az utca jelentős részén már látható 
földmunkák folynak. A lakosságot a - feltételezhetően a Tigáz - 
kivitelező a munkálatok - néhány nappal ezelőtti - megkezdéséről nem 
tájékoztatta. Arról viszont kaptak tájékoztatást, hogy a holnapi nappal 
bezárólag nyilatkozniuk kell arról, hogy a kerítésen belüli gázvezeték-
rekonstrukciós költséget - amely több esetben 80-100 ezer Ft-ot jelent 
ingatlanonként - kifizetik. Meglepődve keresték meg őt, mint a körzet 
önkormányzati képviselőjét, és ő is meglepődött, mert mint képviselőt, 
őt sem tájékoztatták. Ilyen jelenséggel még nem találkozott, hogy 
bármely szolgáltató beruházást kezd egy utcában és rövid határidőn 
belül a költségek egy részét áthárítja az ott lakókra, és rövid határidőt 
szab meg a kifizetésére. Amikor a városban a szennyvíz-csatornázási 
munkálatok folytak, akkor az Önkormányzat hetekkel előtte tájékoztatta 
a lakosságot a munka megkezdéséről, a bekötések áráról és a fizetési 
lehetőségekről, kötelezettségekről. Ezek a tájékoztatások elmaradtak 
az Ék utcán, így a lakók magatehetetlenek, a mai napon többen is 
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megkeresték a helyi fogyasztóvédelmet. A kivitelezőktől a lakók azt a 
tájékoztatást kapták, amely szerint aki nem nyilatkozik az összeg 
befizetéséről, annak a kerítésen belül nem végzik el a munkát. 
A kérdése az lenne a főmérnök-asszony felé, hogy milyen 
információkkal rendelkezik az Önkormányzat a beruházással 
kapcsolatban? Tehetnek-e valamit, tudnak-e segíteni a lakosságnak 
ebben az ügyben? Konkrétan abban, hogy ha valóban jelentős 
költséget rónak a lakosokra, akkor azt hogyan tudják rendezni? Mit 
tehet a hivatal, mit tehet ő, mint önkormányzati képviselő? Tudomása 
szerint a munkát nem a város rendelte meg és nem az Önkormányzat 
cégei végzik. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A hivatalnak, az irodának arra van hatásköre, 
mivel a Tigáz végzi ezt a beruházást, hogy a közterület nem 
rendeltetésszerű használatára (útfelbontásra) engedélyt adjon. Azt, 
hogy hogyan bonyolítja ezt a beruházást, hogyan intézi a lakosság 
tájékoztatását, az a szolgáltató felelőssége. Nagyon nehéz helyzetben 
van a hivatal, mert ebben a történetben nem szereplő. Azt, hogy a 
Tigáz ezt jogszerűen teszi-e, azt lehet vizsgálnia a 
fogyasztóvédelemnek, akik segíthetnek a lakosságnak. A Tigáznak is 
nyilatkoznia kell e kérdésben, neki kell állást foglalnia, nem a 
kivitelezőnek. Feltételezi, hogy a kivitelező a Tigáz megbízása alapján 
jár el, bár nem hiszi, hogy neki kellene nyilatkoznia a fizetési 
határidőkről. A hivatalnak a közterületi szakaszon folyó munkálatokkal 
kell foglalkoznia. 
 
Majoros Petronella: Mivel közterületet érintő beruházásról van szó, 
erre hivatkozva tud-e az Önkormányzat közbenjárni a probléma 
orvoslása érdekében, hogy a lakosság rendezni tudja a költségeket? 
Sok információt a Tigáztól, a kivitelezőtől nem kap a lakosság. Ő 
személyesen próbálta felvenni a kapcsolatot a Tigáz illetékes 
képviselőjével, se sem ma, sem holnap nem tartózkodik a városban. 
Mivel részben a város területén is folyik a beruházás, talán némi 
ráhatással, közbenjárással tud élni a hivatal is. 
 
Dr. Vincze Ferenc: A probléma nem a közterületen folyó 
munkálatokkal, hanem a magántulajdonban lévő ingatlanokon folyó 
munkálatokkal kapcsolatban van. Éveken át tárgyaltak a Tigázzal 
ingatlanügyekben, de egyről a kettőre nem jutottak, ahogy akkor sem, 
amikor a Tigáz közbérezni próbálta a hivatalt gázlopás ürügyén 
órasérülés miatt. Esély sincs kapcsolatba lépni illetékes személlyel 
olyan esetben sem, amikor közük van az ügyhöz, de most nincs közük 
a magánterületen folyó munkákhoz. Jogászként nézve így nem lehet 
intézni ügyeket, bármilyen anyagi kihatással járó munkát sem, vezeték-
rekonstrukciót sem, fenyegetéssel, figyelmeztetéssel, semmi nyom 
nélkül, így nem lehet. Emiatt a lakosságnak hátránya ebből nem 
származhat. Ezen a vonalon, ami jogi segítséget tudnak adni, azt a 
kollégákkal együtt megadják. A lakosság nem szenvedhet hátrányt ilyen 
módon, annak ellenére, hogy nem tudja, hogy mikor, milyen 
rendszerességgel és milyen feltételekkel kell a bekötővezetékeket 
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kicserélni. De az biztos, hogy így nem lehet, se 2-3 nap alatt, sem 
szóban, ezt másként kell, nem lehet senkit arra kényszeríteni - vagy ezt 
megpróbálni -, hogy bizonytalanra százezres vagy azt meghaladó 
kiadásba verje magát. 
 
Radácsi Gusztáv: Főmérnök-asszonyhoz intézi kérdéseit. Hol tart a 
járda-felújítási, -építési, illetve belvíz-elvezetési munkálatok 
előkészítése? Mikorra várható, hogy valami előrelépés lesz? 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A járda-felújítási keret felhasználása az 
elmúlt évek gyakorlatának megfelelően történik: képviselőktől bekért 
igények és a lakossági bejelentések alapján. Az összesített igényeket a 
Városgazdálkodási Zrt. méri fel, jelenleg e felmérés zajlik, mert sok 
igény késve érkezett, némelyik ezen a héten. Mivel a munkák 
folyamatosan zajlanak, de nem zárultak le, bízik benne, hogy a júniusi 
ülésen már tud foglalkozni ezzel a testület, hogy a nyári időszakban 
ezek a munkálatok megkezdődhessenek. 
A csapadékvíz-elvezetés területén is indulnak a munkálatok, részben ő 
kérte azok elnapolását, amelyek érintettek voltak a csapadékvizes 
pályázatban is. Tekintve, hogy tartaléklistára került a pályázat, és ezen 
a listán 30-32. helyen szerepel az Önkormányzat, nem lát túl sok esélyt 
arra, hogy nyerjen ezen a pályázaton. Ezért a mai napon egyeztetett a 
főmérnökkel, hogy ezekben az utcákban is megkezdődhetnek a 
munkálatok. 
 
Kocsis Róbert: Főmérnök-asszonyhoz intézi kérdését: múlt héten 
jelezte neki, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utca 43. szám előtt az út szélén, 
egy kapubejárón beszakadt a tavaly frissen aszfaltozott útfelület. 
Érdeklődik, hogy jártak-e a helyszínen, milyen megoldást tudnak találni, 
mert rendkívül balesetveszélyes ott az út. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban fog a kérdésre válaszolni. 
 
Dr. Papp Jenő: A Hóvirág utcán az út szélén 10-15, az út közepén 20-
25 db olyan mély rongálódás van, hogy a kutya nyugodtan belefekszik 
ezekbe a gödrökbe. Sok apró is van az utca közepén, amelyek ha 1 
hónap múlva nem lesznek megjavítva, szintén olyan mélységű gödör 
lesz belőle, amelyen nem lehet közlekedni. Mikor fogják ezt rendezni? 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A kátyúzási munkálatok felmérése is 
folyamatban van, a vége felé közeledik a Városgazdálkodási Zrt-nél. 
Bízik benne, hogy a városfejlesztési, műszaki bizottság következő 
ülésén ez a napirendek között szerepel és a bizottság jóvá tudja hagyni, 
hogy a meglévő pénzügyi keret erejéig mely területeken tudnak 
kátyúzni a városban. 
 

Interpellációk: 
 
Kocsis Róbert: Megindult a beruházás a városközpont rehabilitációs 
pályázat kapcsán, ennek részeként esedékes az I. világháborús 
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emlékmű felújítása is. Ezzel kapcsolatban több illetékesnél is 
érdeklődött, és egy írásos anyagot is látott, amely valamiféle 
tervezetnek is tekinthető a felújítással kapcsolatban, de több kérdésre 
nem kapott megnyugtató választ. Tekintettel arra, hogy az emlékmű 
fontos része a főtérnek és a beruházásnak is, azt kéri, hogy a 
következő ülésre kapjon a képviselő-testület egy minél részletesebb, 
minden részletre kiterjedő anyagot, hogy hogyan fog ez a felújítás 
alakulni. 
Például az írásos anyagban még úgy szerepel, hogy sötét gránitból lesz 
az emlékműnek az a „karéj-része”, amelyre a nevek vannak felvésve. 
Azóta egy szóbeli tájékoztatás során azt az információt kapta, hogy ez 
nem sötét lesz, hanem világos, tehát menet közben változnak a fontos 
részletek és tudnivalók. A Gönczy Pál-szobor talapzatának felújítása 
sem volt túl sikeres, és ha ez a jóval nagyobb léptékű és sokkal 
jelentősebb emlékmű felújítása esetleg hibát szenved, az óriási botrányt 
okozhat. Ezért minden előzetes információra kíváncsi a felújításnak 
ezzel a fontos részével kapcsolatban, amellyel a többi képviselőtársa is 
biztosan egyetért. 
 
Dr. Vincze Ferenc: A következő testületi ülésre jön a kért anyag. 
 

Bejelentések: 
 
Örvendi László: Bejelenti, hogy Hajdúszoboszlón az Árpád utcán 
megnyílt a múzeumok utcája. 3 múzeum nyílt meg a napokban: Galánfi 
András népművészeti kiállítása, Tőzsér Imre iparművészeti kiállítása, a 
Mogyorós József derecskei fémipari vállalkozó régi gépekből, 
járművekből kiállítást rendezett a volt Tigáz-telepen. Javasolja a helyi 
médiának és a turisztikának, hogy kísérje figyelemmel e 3 múzeum 
működését és - mint turisztikai látványosságot is - programba lehet 
foglalni. Gratulál a múzeumok tulajdonosainak, akik mindezt önerőből, 
mindenféle támogatás nélkül készítették el. Javasolja mindenkinek ezek 
megtekintését. 
 
Kanizsay György Béla: Bejelentése egy jelzés lenne a 
városvezetésnek és az irodavezető-főmérnök asszonynak: a Hőforrás 
utcán, a Mikszáth és a Ádám utcák között, a sokak által úgynevezett 
"zöld bérházak" előtt elkészült a világítás; 4 kandeláber fel lett állítva. 
Az ott lakók és az ott közlekedő gyalogosok is meg vannak elégedve, 
hogy lehet látni a járdán. Viszont jelezték, hogy nem nagyon működik, a 
lámpák fele még világít, a másik fele nem. Garanciában még biztosan 
meg lehet javítani. 
 
A képviselő-testület ülése 15.06 órakor befejeződött. 
 
 

K.m.f. 
 

Dr. Sóvágó László              Dr. Vincze Ferenc 
    polgármester                                                                  jegyző 


