
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2012. október 31-én 14.30 órakor kezdődött rendkívüli 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Marosi György Csongor, Harsányi István, Kanizsay 

György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila képviselők, 
Dr. Vincze Ferenc jegyző, Farkasné dr. Ungvári Ilona 
aljegyző, Huczka János technikus, dr. Korpos 
Szabolcs jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő 
állampolgárok. 

 
Dr. Sóvágó László polgármester hiányzott az ülésről. 
 
Marosi György Csongor: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, 
hogy a testület határozatképes. A rendkívüli testületi ülés 
összehívására azért került sor a mai napon, mert 5 képviselőtársa 
kezdeményezte ezt. A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint ezt 5 
napon belül orvosolni kell, az 5 nap vasárnap járt volna le, munkanap a 
héten pedig már csak a mai nap van. Az ülést azért ő vezeti, mert 
polgármester úr szabadságát tölti külföldön, és az SzMSz szerint 
alpolgármester hiányában az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke 
látja el a teendőket. Így a jegyző úrral egyeztetve a mai napra, 14.30 
órára összehívta az ülést. A meghívóban szereplő napirend 
megtárgyalását és elfogadását javasolta. A harmadik alkalommal futnak 
neki ennek a napirendnek, de mivel új információk is kerültek birtokukba 
az elmúlt egy hét óta, úgy gondolták, hogy ezt mindenképpen meg kell 
tárgyalni. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 
egyhangúlag támogatta és a következő napirendet fogadta el: 
 

Napirend: 
 
1.) Előterjesztés megállapodás megkötésére a járási hivatal kialakításához. 

Előadó: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke 
   jegyző 

 

Első napirend: 
 
Dr. Vincze Ferenc: A határozati javaslat apró módosításait 
indítványozza: a javaslat 2. sorában törlődik a „minisztériumi 
jogértelmezésre vonatkozó” 3 szó, illetve egy elírás miatt a 4. sorban a 
„telt” szó is törlésre kerül. 
Közvetett információk alapján a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztériumnak és a miniszter úrnak az az álláspontja, hogy a kisegítő 
jogi megoldás - amely szerint, ha nincs megállapodás, akkor a 
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kormánymegbízott határozattal létrehozza a járási hivatalt - az 
alapesetre nem vitatkozik csak arra, ha részletkérdésben van vita. 
Ma történt meg Debrecenben a kormánymegbízott úrral 7 járási 
hivatallal való megállapodás aláírása. Sajtóinformációk szerint a 
kormánymegbízott úr nem kíván határozatot hozni a hajdúszoboszlói 
járásra vonatkozóan, illetve más jelentkező is van a hajdúszoboszlói 
járásra. Ebből következőleg az egyetlen jogszerű lehetőség az így 
korrigált határozati javaslat elfogadása a képviselő-testület által. A 
határozat nem hozna megfelelő garanciát, nem biztos a 
hajdúszoboszlói járás és benne a hivatal megmaradása, ezért kéri a 
testületet az előterjesztés elfogadására. 
 
Tóth Attila: Megváltozott a tétje ennek a napirendi pontnak, az, hogy 
miről is szavazunk. Tudomásuk és az eddigi jogértelmezés szerint 
eddig az volt a kérdés, hogy megállapodás vagy határozat. Az új 
információk alapján most már az a kérdés, hogy járásszékhely vagy 
nem járásszékhely. Mindezek tudatában, felelős képviselőként csak az 
igen gombot tudja megnyomni. A véleménye nem változott meg az 
eddigiekkel kapcsolatban, de nem kívánja azt, hogy a hajdúszoboszlói 
lakosoknak és az eddig kijelölt, leendő hajdúszoboszlói járás lakosainak 
Debrecenbe kelljen járnia bármilyen ügyintézés miatt. 
 
Máté Lajos: A legutóbbi rendkívüli ülésen azon a véleményen volt, 
hogy a megállapodás szentesítése részükről a tartalmát nem 
befolyásolja, az egyoldalú határozattal is létrehozható, így helye volt az 
egész folyamatot jellemző ellenzéki tiltakozásnak. Ennek tudatában 
ellenezte ennek a megállapodásnak a szentesítését. Ahogy elhangzott, 
a tét ma már más, nem ennek voltak a tudatában, sőt, polgármester úr 
arról biztosított mindenkit, hogy Hajdúszoboszló járásszékhely lesz. Ma 
az interneten megjelent, hogy Szoboszló ultimátumot kapott, ami más 
megvilágításba helyezi a történetet. Kénytelen ő is a véleményét, ha 
nem is megváltoztatni, de tágabban értelmezni. A véleménye nem 
változott: úgy látja, hogy ez a törvény a település önrendelkezését 
csorbítja, és végső soron az önkormányzatiság kiüresítésével jár. Nem 
ért egyet azzal, hogy bárkinek, térítésmentesen birtokba adja az 
önkormányzat a vagyontárgyait; és abban is bizonytalan, hogy mi lesz a 
folyamat vége: jobban, gazdaságosabban fog-e működni a járás és 
minden átvett dolgozónak később is lesz-e helye. A hajdúszoboszlói 
polgárok érdekképviselete ezen a ponton más irányt vesz: megpróbált a 
végsőkig kitartani ezeknek az elveknek a megtartásáért és azért, hogy 
ezzel ne okozzanak kárt a város polgárainak. A ma megjelent 
újságcikkben viszont másról van szó, így nem kockáztathatják azt, hogy 
valamennyi hajdúszoboszlói polgár, sőt, a környező települések 
polgáraival együtt mintegy 50.000 ember - az eddig megszokottól 
eltérően - olyan helyzetbe kerüljön, hogy időveszteséggel és 
pluszköltséggel tudja az ügyeit intézni. Nyilván ez presztízskérdés is a 
város számára, bízik abban, hogy azok a polgárok, akik az eddigi 
kiállásukat méltányolták, azok a mostani döntésüket is méltányolni 
fogják, mert ez most tényleg az ő érdekükben történik. 
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Kocsis Róbert: Megköszöni a képviselő-társainak, hogy időt 
szakítottak az újabb rendkívüli ülésre és partnerek abban, hogy a 
képviselő-testület a korábbi döntését felülbírálja. Az eddigi, politikai 
felhangokkal terhelt vitákat követően a józan megfontolás, a bölcsesség 
került felül. Bízik abban, hogy a mostani vita rövid lesz és kedvező 
eredmény fog hozni. A helyi fideszes frakció korábban is egyhangúan 
kiállt a járási központ ügye mellett: már másodszor hívtak össze 
rendkívüli testületi ülést ennek érdekében, következetesen támogatták 
azt, és nagyon bíznak abban, hogy ezúttal valóban kedvező előjellel 
pont kerül erre a kérdésre. Megköszöni képviselő-társainak, hogy 
képesek felülemelkedi korábbi - véleménye szerint helytelen - 
álláspontjukon, mert a végeredmény a fontos. 
 
A képviselő-testület - a jegyző által javasolt módosításokkal együtt - 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
 

159/2012. (X. 31.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
legutóbbi ülés óta szerzett új információk alapján a járási hivatal 
létrehozására az egyeztetések alapján kimunkált megállapodást - 
a jegyző korábbi, irodahelyiségekre vonatkozó módosító 
javaslatával együtt - az előterjesztés szerint elfogadja és 
felhatalmazza a jogszabályok szerint annak aláírására jogosult 
polgármestert a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal kötendő 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: - megyei kormányhivatalnak megküldésre: azonnal 
 - megállapodás aláírására: 2012. november 5. 
 
Felelős: - határozat kormányhivatalnak megküldéséért: jegyző 
 - megállapodás aláírásáért: polgármester 

 
A képviselő-testület ülése 14.47 órakor befejeződött. 
 

K.m.f. 
 
 

         Marosi György Csongor              Dr. Vincze Ferenc 
               bizottsági elnök              jegyző 
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
      (polgármester távollétében) 


