
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 
június 6-án, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi István, Kanizsay 

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

 
Kocsis Róbert képviselő hiányzott az ülésről. 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 
határozatképes. A kiküldött meghívó után két sürgősségi napirendi javaslat 
érkezett: az egyik előterjesztés a sporttelep fejlesztése LEADER-pályázat 
benyújtásával, a másik előterjesztés a településrendezési terv K-6 jelű 
módosításáról szól. A többi kiosztott anyagot a Jegyző Úr írta, az a polgármesteri 
tájékoztatóhoz kapcsolódik és van egy határozati javaslat csere a 6/B. napirendi 
ponthoz. Az előterjesztő visszavonta előterjesztését a sporttelep fejlesztésére 
vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatban. 
 
A képviselő-testület a településrendezési terv K-6 jelű módosításáról szóló 
előterjesztés napirendre vételét egyhangúlag támogatta; 
a meghívóban szereplő napirendi pontok megtárgyalását a kiegészítésekkel együtt 
egyhangúlag támogatta és a következő határozatot hozta: 
 

68/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 
június 6-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

Napirend: 
 
1.) Előterjesztések a kistérségi társulással kapcsolatban: 

a) Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről. 

b) A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás alapdokumentumainak 
módosításáról. 

Előadó: munkaszervezet-vezető 
     társulási titkár 
 
2.) Előterjesztés befektetés-ösztönzési stratégia elfogadására. 

Előadó: jegyző 
 
3.) Előterjesztés Dr. Bene Ilona iskola fogorvos privatizációs kérelmére. 

Előadó: egészségügyi szociális csoportvezető 
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4.) Előterjesztés a 2013. évi választókerületi felújítási munkákra. 

Előadó: VG Zrt. vezérigazgatója 
 
5.) Előterjesztés egészségügyi alapellátás feladat-ellátási szerződéseinek és 

rendeletének módosítására. 
Előadó: egészségügyi szociális csoportvezető 

 
6.) Előterjesztések pályázatok benyújtására: 
 a)   Hivatali szervezet-fejlesztésre. 

b)   LEADER-kiírásra. 
 c)   A közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítésére. 

Előadó: jegyző 
 
7.) Előterjesztés turizmus-fejlesztési feladatok teljesítéséhez fedezet 

biztosítására. 
Előadó: jegyző 

 
8.) Előterjesztés szilárd hulladék-szállítás díját szabályozó önkormányzati 

rendeletrész hatályon kívül helyezésére. 
Előadó: jegyző 

 
9.) Előterjesztés Sári Antalné úti baleseti kártérítése ügyében. 

Előadó: jegyző 
 
10.) Előterjesztés a 3073 hrsz-ú ingatlan átminősítéséről. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
11.) Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. évi I. 

negyedévi működéséről. 
Előadó: főmérnök 

 
12.) Előterjesztés az intézmények felújítási igényéről. 

Előadó: főmérnök 
 
13.) Tájékoztatás a városi közvilágítás további korszerűsítésével kapcsolatos 

ajánlatkérés eredményéről. 
Előadó: főmérnök 

 
14.) Előterjesztés a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 

Előadó: polgármester 
 
15.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2012. évi 

közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről. 
Előadó: megbízott aljegyző 

 
16.) Előterjesztés a településrendezési terv K-6 jelű módosítására  

Előadó: főépítész 
 
17.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: polgármester 
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18.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről. 
Előadó: polgármester 

 
19.) Válasz interpellációra az Aprónép Óvoda parkolási problémájával 

kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

Első napirend: 
 

A./ 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen volt Dr. Kertész Ferenc, a kistérségi 
munkaszervezet vezetője. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
a kiegészítéseket meghallgatta, és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

69/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és 
terveiről készített beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: - 
 

B./ 
 

A napirendi pont tárgyalásánál jelen volt Dr. Kertész Ferenc, a kistérségi 
munkaszervezet vezetője. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság az előterjesztést megtárgyalta, 
és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
70/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa 
jóváhagyja a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
alapdokumentumainak, vagyis Társulási Megállapodásának és Alapító 
Okiratának módosításokkal egységes szövegét a mellékletek szerint. 

 
Határidő: 2013. június 30., illetve (a Társulási Megállapodás és az 

Alapító Okirat esetében) az előterjesztés összes 
tagönkormányzati képviselő-testület által történő elfogadása 
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Felelős: polgármester 
 

Második napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 5 igen, 1 nem szavazattal támogatta. 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és 3 igen, 1 nem szavazattal támogatta. 
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag 
támogatta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
Majoros Petronella: Két kérdése volt jegyző úrhoz: az első az, hogy az utóbbi 
években voltak-e érdeklődők befektetési szándékkal Hajdúszoboszló iránt? A másik 
kérdése az, hogy amennyiben ez elfogadásra kerül, akkor hogyan tovább, mi a 
sorsa ennek az anyagnak, amely összeállításra került? 
 
Dr. Vincze Ferenc: A második kérdésre adná meg először a választ: szeptember 
30-ig visszajön az anyag a testület elé. A határozati javaslatban kérne egy 
módosítást, hogy ez nem stratégia, ez egy rendszerterv, befektetési rendszerterv. 
Egy internetes fejlesztést nehéz néhány oldalba leképezni, szeptemberben már 
világosabb lesz. Nyáron megjelenik a Norvég Alap-os pályázati kiírás, amiből egy 
térségi, turizmus vezérfonalú gazdaságfejlesztési tervet próbálnak csinálni a 
járáshoz tartozó települések, plusz Hortobágy, Kaba részére. Kihasználnánk arra is, 
hogy ott vannak ipari területek, nálunk meg kevésbé. Befektető: attól függ, hogy mi 
a befektető, nem véletlenül ezt az űrlapos megoldást próbálják majd, mert 
alapinformációk nélkül és komolyság nélkül nem érdemes velük kezdeni. Akad 
néha egy, most is a napokban, aki iparvágányos területet kér, de nem mindig 
komolyak ezek a szándékok. Az utóbbi években értelemszerűen a gazdasági 
válság miatt jóval kevesebb az érdeklődő, mint volt valamikor. Polgármester úr 
megerősítheti, hogy Szoboszlót nem az ipari befektetők keresik, egyrészt a 
turizmus-jelleg miatt, másrészt meg máshol ipari parkok várják teljes 
infrastruktúrával őket, tehát önmagunkban teljes helyzeti hátrányban vagyunk. 
Igazából a kisebb jellegű vállalkozásoknak, vagy a turizmust kiegészítő, ahhoz 
kapcsolódó, kisebb léptékű helyi fejlesztéseknek, vagy idegentőkés fejlesztéseknek 
tudunk majd terepet kínálni Hajdúszoboszlón. 
 
Majoros Petronella: Megfogalmazódott benne egy újabb kérdés: a Szoboszló 
Invest honlapon láthatnak több koncepciót, egyes koncepciók ugye a turizmussal 
kapcsolatosak, mások másokkal. Ezek egy az egyben így maradnak, és beépítésre 
kerülnek, vagy átdolgozás vár rájuk? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Bizottsági üléseken mutatta és említette, hogy két út van egy 
befektetési stratégia, vagy bármilyen ajánlati anyagnak az elkészítéséhez és erre 
van országos módszertan is. Az egyik, hogy kígyót-békát megpróbálnak magukról 
beleírni, de ezt a kisebb települések, vagy nem annyi stratégiai dokumentummal 
rendelkező települések választhatják, mert egyébként tengeri kígyó lenne. Ezért 
választották azt a megoldást, hogy nem fújják, mint a léggömböt ezt az anyagot, 
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hanem ott vannak a városfejlesztési dokumentumok ebben az anyagban jelezve, 
hogy linkről elérhető, és megnézhető ez a tíz stratégia, a turizmusból még plusz öt 
van, tehát összesen tizenöt. Mindegyik ilyen stratégiai dokumentum 1-2-3 oldalas 
vezetői összefoglalóval kezdődik. Ha belenéz, akkor rájön, hogy érdekli vagy nem 
érdekli. Kulcsának az ingatlanokat meg a befektetési adatlapot tartja, az interneten 
sok minden elfér. A világon bárhonnan látják, keresik Szoboszlót, a Szoboszló 
Invest-tel próbálják a térségbe vonzani az ipari és más jellegű foglalkoztatást 
teremtő befektetőket, és Szoboszló vonzerejét így próbálják kihasználni. Nem lesz 
tengeri kígyó anyag, mert egyszerűen megfoghatatlan, hogy miről mit írjanak. 
Tudnak 5 oldalt meg 10 oldalt magukról, az lesz a beköszöntő szöveg ezen az 
internetes verzión. Most is van egy korszerűbb változat, amely a város lényegét 
meg a célok lényegét tartalmazza, az jön majd ide szeptemberben. 
 
Dr. Sóvágó László: Hajlamosak elfelejteni, hogy az idegenforgalmi célú beruházás 
is beruházás. A szálloda építése is egy befektetés eredménye, épült itt több új 
szálloda és ez jelentős befektetés. Azt gondolja, hogy a képviselő asszony kérdése 
jogos, hogy egyéb irányú van-e; be kell vallani, hogy nem nagyon van, döntően az 
idegenforgalomra koncentrálódnak ezek a befektetések. Jó lenne más 
befektetéseket is magukénak tudni, mármint olyan befektetőt is találni, aki más 
irányba is tudná fejleszteni a várost, de ilyen nem nagyon akad. Két dolgot jegyzett 
meg: egyrészt most is vannak bizonyos tárgyalások, de ezt maguk, akik potenciális 
befektetők kérik, hogy ne kerüljenek nyilvánosságra, másrészt pedig maga sem 
szereti, mert sokszor cserben hagyták már, például sokan azt mondták, hogy a 
József Attila utcán a Csónakázó-tóval átellenben egy komoly szálloda épül; ezt ő 
sosem erősítette meg. Pedig már vásárokon is megjelentek azzal, hogy ott biztosan 
épül egy luxus szálloda, de nem épült semmi. Ez úgy tűnhet az ügyet nem egészen 
ismerő számára, mintha ez önkormányzati hiba lenne, szó sincs erről, egyszerűen 
meggondolta magát a befektető, vagy a gazdasági helyzet nehézségei miatt nem 
volt elegendő pénze, nem kapott esetleg hitelt. Egyetlen egy dolgot említett a Leier 
Úr: az üzemvezetőn keresztül úgy tájékoztatott, hogy ők szeretnék a téglagyárat 
fejleszteni, amely így is az egyik legmodernebb az országban, ennek azt gondolja 
valamelyest van realitása. Ez a dolog nem úgy működik, hogy kiállunk és 
hangoztatjuk, hogy ez lesz, vagy az, a befektetők maguk kérik, hogy maradjon 
egyelőre üzleti titok, diszkréten kell kezelni, mert még nem tudják pontosan, hogy 
hogyan lesz. Az jogos, az jó lenne, ha az idegenforgalmon kívül más irányú 
fejlesztések is történnének a városban, ez igaz és megalapozott kritika. 
 
Majoros Petronella: Ő volt az egyedüli a bizottsági üléseken, aki nem támogatta 
ennek a javaslatnak az elfogadását. Azért nem, mert Jegyző Úr most sem győzte 
meg arról, hogy ezt így egy az egyben elfogadhatónak tartsa. Van egy olyan link a 
Szoboszló Invest oldalán, hogy Hajdúszoboszló idegenforgalmi, települési és 
termékfejlesztési koncepciója. Ez egy a tízből, ő maga és sok más képviselőtársa 
sem olvasta el az összeset, mert ez legalább 500, vagy több oldal. Van egyfajta 
félelme, hogy talán a befektetők sem fognak ennyi oldalt elolvasni, ennyi időt 
rászánni, hogy az érdeklődésüket felkeltsük. Fő problémája ezzel a linkkel, ha ez 
beemelésre kerül, márpedig most is kint olvasható a város honlapján, akkor a 
következő sorok olvashatók benne, szó szerint idézi: „Összességében elmondható, 
hogy a vállalkozások nagyon nehéz helyzetben vannak, magasak az elvonások, a 
rezsiköltségek, a kapacitáskihasználtságuk alacsony Hajdúszoboszlón mindössze 
átlagosan 63,4 %”.Tehát ez a mondat olyan, ami nem helytálló, amikor befektetni 
szándékozó vállalkozókat keresnek. 2003-2007-es önkormányzati bevételeket 
találnak csak itt, maga ez a koncepció 2006-os, 1998-ból származnak a legutolsó 
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vagyoni adatok. Olvashatnak még az anyagban a Közüzemi Kft-ről, 2004-es 
munkaügyi adatokkal fűszerezve. Van egy rész, ami a turizmuspolitikáról szól, ez 
mindössze nyolc soros, és utal az 1992-ben felavatott Árpád uszodára. 
Olvashatnak olyan mondatot is, hogy sportcentrum, illetve éjszakai szórakozóhely 
jelenleg nem található Hajdúszoboszló területén. A város állandó sportolási 
palettájáról hiányzik az uszodán kívül fedett, szezontól független működtethető a 
város lakosságát, emellett a vendégeket is kiszolgáló létesítmény, holott van 
sportház, van fedett műfüves pálya, ezek annyira nem aktuális információk, hogy 
ezeket egy az egyben nem szabad felhasználni és nem szabad kint tartani. Lehet, 
hogy mind a tíz ilyen, de nem tudja, mert ő csak ebben mélyedt el, hiszen ez a 
város főprofilja; de ez átdolgozásra szorul. Azt hogy ezeket összefésülik és 
belinkelgetik majd, ez nem lesz hiteles és abszolút nem lesz vonzó a befektetők 
számára. Az a javaslata Jegyző Úréknak, hogy ezeket a jó néhány évvel ezelőtt 
elkészült koncepciókat tömörítsék és dolgozzák át aktuális információkkal, mert sok 
fejlesztés valósult már meg - például az Aqua Palace-ról nem is lehet benne olvasni 
- ez így nem lesz önmagában eladható. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Ha eddig nem sikerült képviselő asszonyt meggyőzni, most 
talán sikerül. Ezt akarják meghaladni, megváltoztatni egy teljesen más rendszerrel. 
Azért mondta, hogy egy internetes fejlesztési tervet nagyon nehéz néhány oldalba 
visszaadni, hogy ne ez legyen, ezt le kell zárni, nyilván nem a 2006-os 
turizmusfejlesztési koncepcióval fognak ékeskedni, egyszer, kétszer, pontosan a 
lényegre tapintott, ezek folyamatosan mozogjanak, változzanak mind települési, 
mind térségi szinten. Ennek a tervével fognak előállni neki csak a felhatalmazás 
kellene ahhoz, hogy nyáron más településekkel tudjanak tárgyalni. Maga is 
megdöbbent, hogy nyitva van ez az Invest-oldal, mert évek óta felhagytak vele. 
Vigasz annyi, hogy a városi internet-portál nem ilyen, sem a turisztikai, sem az 
önkormányzati, azok friss adatokat tartalmaznak. Pont ez a dolgok lényege, azért 
engedje képviselő asszony is, hogy változtassák meg ezt a jelenlegi lomtárat, ami 
ott van. 
 
Dr. Sóvágó László: Szeptemberben ez visszajön, és javaslom, hogy valóban azok 
ne legyenek benne. Ne írjanak valótlanságot, de vigyázni kell arra, hogy megfelelő 
kép alakuljon ki a városról. 
 
Kanizsay György Béla: Azért kért szót, mert ez egy nagyon fontos területe a 
képviselői munkának, a mai nagyon nehéz helyzetben a város lakosság-megtartó 
képességét úgy tudják elsősorban növelni, hogyha munkahelyeket teremtenek. Azt 
gondolja, nincs itt olyan képviselő, polgármester urat is beleértve, akiknek a 
programjában, szórólapjában ne szerepelt volna az, hogy munkahelyteremtés. Ez 
alatt ki mit értett nem tudja, ő nem azt értette az alatt, hogyha jön majd egy cég, aki 
szeretne telephelyet venni, vagy bérelni azt támogatni fogja, hanem azt, hogy ők 
maguk is tegyenek valamit ezért az ügyért. Ezért ezt sokkal fontosabbnak gondolja 
annál, mint hogy erről csak úgy beszélgessenek. Örül annak, hogy ebben a 
ciklusban végre ez a terület ilyen sokszor felmerül, és szeptemberben is egy ennél 
lényegesebb, egzaktabb előterjesztés fog készülni. Amit sokan elvárnak tőlük - 
például ha a debreceni ipari parkra gondolnak - az nem úgy működik, hogy a város 
egyszerűen csak hálóval fogdossa a vállalkozókat akik odajönnek, hanem van egy 
komoly cég, vagy vállalkozó, aki valamilyen megegyezést köt a várossal és fejleszti 
ezeket a területeket. Ő gondoskodik arról, hogy erre a területre a vállalatok 
bejöjjenek és a termelés, vagy tervezés, vagy valamilyen technológia kidolgozása 
megvalósuljon. Azt szeretné megkérdezni Jegyző Úrtól, hogy ő mint képviselő, 
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hogyan tudna ebben az ügyben segíteni? Mit kellene tenni akár a képviselőknek, 
akár a hivatal munkatársainak, hogy ez a folyamat beinduljon, és ne csak 
beszéljenek róla? Már ebben a ciklusban eljutottak odáig, hogy többet beszélnek 
róla, mint korábban bármikor, de még mindig nem lesz egyetlen egy olyan cég sem, 
akit ez a testület hozott. Tehát miben tud segítséget nyújtani egy képviselő, vagy a 
testület? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Profi kézbe kell adni. Korábban ami ebben az anyagban volt, 
azt a hivatalban, meg a cégeknél szedték össze. Szuverén cég a Hungarospa, ő 
nem szorul ilyen gyámolításra. A Városgazdálkodási Zrt. meg közszolgáltató, azért 
nem játszik itt szerepet. Azért akarják ezt a térségi együttműködést, hogy közösen 
egymás adottságait, előnyeit összerakva, Bocskai-koronával megspékelve, az 
egész hajdútérségben próbálják profi kézbe tenni a befektetés szervezését. 
Befektetés a helyi fejlesztés is, tehát a helyi tőke felhasználása, sőt nem 
akármilyen. De a munkahely, ha Kabán jön létre, vagy Nádudvaron, az munkahely 
a szoboszlóiaknak is, az adót azt máhol fizetik, de a kulcsa az, hogy nem lesz 
benne semmi változás, ha ez nem kerül profi kézbe. A skandináv kapcsolattal 
foglalkoznak hivatali szinten, meg más kapcsolatokkal, már ott is látszik, hogy a 
turizmusnak már a kezdeti lépései is profi szereplőket kívánnak. Ez a cél, azért 
erőlteti a térségi összefogást, hogy majd közösen tudjanak annyi erőt összeadni, 
hogy erre egy profi céget megbíznak és az szervezze a befektetéseket. 
Emlékezzenek a kínai ügyre nem fognak ezzel boldogulni városi szinten, térségi 
összefogás kell. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mellett és 2 tartózkodással (Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 

 
71/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztett befektetés-ösztönzési rendszertervet elfogadja. Szükségesnek 
tartja a "Szoboszlo Invest" önkormányzati internetes befektetési modul 
korszerűsítését, valamint a befektetésre ajánlható ingatlanok kataszterének 
összeállítását, amelyekre újabb előterjesztést kér. 

Határidő:  2013. szeptember 30. és folyamatos 
Felelős:  jegyző 
 

Harmadik napirend: 
 

Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság kedden tárgyalta a napirendi 
pontot és hosszabb időn át tartó vita után arra jutott, hogy leveszi a napirendjéről a 
kérdést és plusz anyagokat, plusz információt kér; így nem hozott döntést a 
bizottság. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság egyhangúlag nem támogatja 
az előterjesztést. 
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Kunkliné Dede Erika: Annyit szeretne hozzátenni, hogy ez a főorvosnő harmadik 
kérelme, tavaly 2012-ben a képviselő-testület kinyilvánította már az a szándékát, 
hogy nem kívánja az iskolafogorvosi ellátást privatizálni. Most a központi irányzatok 
is ezt mutatják, nem privatizálni, hanem centralizálni kellene ezeket az ellátásokat. 
Az egészségügyi, szociális bizottsági ülésen valóban hosszú, két órás vita után 
csak azért vette le a bizottság - véleménye szerint - az előterjesztést, mert további 
anyagot kért még a doktornőtől az ellátás mivoltával kapcsolatosan, egy üzleti 
tervet, ezt szerette volna már a bizottság egy fél éve megkapni, de ez eddig nem 
sikerült. Másrészt a finanszírozhatósága sem olyan ennek az ellátásnak, amely 
indokolná ezt. A ellátásra évi adatot mondva 1,8 mFt-ot kapott a Járóbeteg-Ellátó 
Centrum a működtetésre és 2,6 mFt-ba került, illetve az előterjesztés mellékletében 
ott van a szakemberek véleménye is és mindezeket figyelembe véve kérte a 
testületet a döntés meghozatalára, figyelemmel arra, hogy az előterjesztés 
határozati javaslata pozitívan van feltéve. 
 
Tóth Attila: Csak röviden összefoglalva szeretné elmondani, hogy a doktornő 
kérelmét egyrészt nem tartja időszerűnek: a csoportvezető asszony is elmondta, 
hogy ezeket az ellátásokat központosítják, nemhogy magán kézbe adják. A 
privatizációs dolgokat egyébként sem szokta támogatni, ez most sem kívánja 
támogatni. 
 
A képviselő-testület 4 nem szavazat (Kanizsay György Béla, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila) és 7 tartózkodás (Harsányi István, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné) mellett nem támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
72/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Bene 
Ilona iskola fogorvos kérését nem támogatja, nem járul hozzá az 
iskolafogászati alapellátás privatizációjához. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30., folyamatosan 
Felelős: jegyző, irodavezető-helyettes 

 

Negyedik napirend: 
 
A napirend tárgyalásánál jelen volt Nyéki István a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt vezérigazgatója. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, a vezérigazgató úr módosítani kíván a határozati javaslaton, átadja 
neki a szót. 
 
Nyéki István: A határozati javaslat kiegészülne és így szólna: "Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben szereplő 1-8-as 
választókerületek felújítási munkáinak elvégzésével a Városgazdálkodási Zrt-t 
bízza meg, felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására." Ez 
azért szükséges, hogy világos legyen, hogy az előterjesztésben szereplő felújítási 
munkák közül melyek azok, amelyekre a szerződés vonatkozik. 
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Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság a határozati javaslatot, a 
vezérigazgató úr által elmondott kiegészítéssel együtt, támogatta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta a határozati 
javaslatot és a vezérigazgató úr kiegészítésével együtt támogatta. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

73/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő 1-8-as választókerületek felújítási munkáinak 
elvégzésével a Városgazdálkodási Zrt-t bízza meg, felhatalmazza a 
polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2013.október 31. 
Felelős: jegyző 
  vezérigazgató 
 

Ötödik napirend: 
 

Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúan támogatta. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta, illetve rendeletet alkotta: 

 
74/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
egészségügyi alapellátás szolgáltatóinak feladat-ellátási szerződéseit 
módosítja és az előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelően elfogadja. 
Ezzel egyidejűleg e tárgyban a módosított szerződések aláírásával a 
polgármestert és a jegyzőt felhatalmazza. A módosítás a 2013. március 21-
én elfogadott alapszerződéssel együtt érvényes. 

 
Határidő: 2013. július 30. 
Felelős: jegyző/irodavezető-helyettes 
 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2013. (VI.06.) rendelete 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló 19/2010. 
(XII.16.) rendeletének (továbbiakban: R.) módosítására 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 
bekezdésének 5.) pontjában meghatározott felhatalmazás alapján, az 1997. évi 
CLIV. tv. 152. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségének eleget téve az alábbi 
rendeletet alkotja: 
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1. § 
 
A R. 1. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A rendelet hatálya kiterjed a Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén területi / 
intézményi ellátási kötelezettséget vállaló 

 háziorvosokra, 

 fogorvosokra, 

 gyermekorvosokra, 

 iskola-fogorvosokra, gyermek-fogorvosra, 

 iskola-orvosokra, 

 iskola védőnőkre 

 és területi védőnőkre. 
 

2. § 
 
A R. 2. §- a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
A város Önkormányzata megállapítja, hogy a város közigazgatási területén a 1. 
számú melléklet szerinti utca / intézmény felosztásban 

1. 4 házi gyermekorvosi, 
2. 9 felnőtt háziorvosi, 
3. 3 felnőtt fogorvosi, 
4. 2 iskola orvosi, 4 részmunkaidős iskola orvosi, 
5. 2 iskola fogorvosi és 1 gyermek-fogorvosi-, 
6. 3 iskola védőnői, 
7. és 8 területi védőnői körzetben történik az egészségügyi alapellátás. 

 
3. § 

 
A R. 1. számú mellékletének „Hajdúszoboszló Város iskola-egészségügyi 
ellátás”című táblázat helyébe e rendelet ugyanezen című táblázata lép: 

 
Hajdúszoboszló város iskola-egészségügyi ellátás 

 

Iskola-egészségügyi 
kódja 

Orvos neve Nevelési-oktatási intézmény 
neve 

Oktatási 
létszám 

090097001  Bárdos Lajos Általános Iskola  

  Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskola 

 

  Gönczy Pál Általános Iskola  

  Thököly Imre Általános Iskola  

    

090097396  Közgazdasági Szakközépiskola  

  Hőgyes Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola 

 

  Bocskai István Szakképző 
Iskola 
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Részmunkaidős iskola és ifjúság-egészségügyi feladat ellátó orvosok: 
 

Iskola-egészségügyi 
kódja 

Orvos neve Nevelési-oktatási intézmény 
neve 

Oktatási 
létszám 

090097324 Dr. Papp Jenő Szivárvány Óvoda ( Attila u. 51/b.)  

  Aranykapu Óvoda (Arany J. u. 8.)  

090097284 Dr. Parti Gabriella Bambínó Óvoda (Rákóczi u. 84.)  

  Liget Óvoda (Hőforrás u. 145.)  

090097285 Dr. Szapora 
Erzsébet 

Mesevár Óvoda (Kovács Gy. u. 
24.) 

 

  Aprónép Óvoda (Rákóczi u. 21.)  

090097287 Dr. Ozsváth 
Márta Irén 

Lurkó Óvoda (Törökdomb u. 11.)  

  Manókert Óvoda (Ady E. u. 54.)  

    

 
Iskola-védőnői területi ellátási kötelezettség (körzetek): 
 

Iskola-egészségügyi 
kódja 

Ellátó 
védőnő neve 

Nevelési-oktatási intézmény 
neve 

Oktatási 
létszám 

090097629  Thököly Imre Általános Iskola 
Kölcsey u. 2-4. 

 

  Hőgyes Endre Gimnázium 
Rákóczi u. 44. 

 

    

090097630  Bocskai István Szakképző 
Iskola József A. u. 25. 

 

  Gönczy Pál Általános Iskola 
Kálvin tér 7. 

 

    

090097769  Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskola Hőforrás u. 143. 

 

  Bárdos Lajos Általános Iskola 
Arany J. u. 2. 

 

  Közgazdasági 
Szakközépiskola Gönczy Pál 
u. 1. 

 

 
 

Záró rendelkezések 
 

4.§ 
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 

Hatodik napirend: 
 

A./ 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. 
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A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
75/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 
pályázat benyújtását és pozitív döntés esetén megvalósítását az Államreform 
Operatív Program ÁROP-1.A.5-2013 "Szervezetfejlesztés a konvergencia 
régiókban levő önkormányzatok számára" című kiírásra. 
 
Határidő:  pályázati kiírás szerint 
Felelős:  jegyző 

 

B./ 
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság az előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta. Azt állapította meg a bizottság, hogy a LEADER-közösség más tagjai, 
akik szintén hajdúvárosok, nagy valószínűséggel ugyanúgy az ügy mellé állnak és 
komoly esélye van a pályázatnak a nyerésre. A bizottság tagjai mindenképpen jó 
ötletnek és jó projektnek tartják, azt javasolják, hogy a testület is támogassa azt. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság ülésére egy módosító javaslat 
érkezett - csak összegszerű módosítás - ezt a javaslatot tárgyalták meg és ezt a 
módosított összegű javaslatot kívánják a testületnek is egyhangúlag ajánlani, hogy 
fogadja el. 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot, de még a korábbit, 
az újat nem ismerte. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
76/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a 
pályázat benyújtásával, a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a „Turisztikai 
szolgáltatás bővítése, fejlesztése” megnevezésű intézkedésre. A pályázat a 
Bocskai István fejedelemnek jutatott, Bécsben őrzött korona hiteles 
másolatának elkészítésére és a helyi református templomban történő 
elhelyezésére irányul, amelynél alapul kell venni a 2011 novemberében a 
2012. évi költségvetési koncepció anyagában szereplő művészi ajánlatot. A 
korona elkészítésének tervezett költsége 8.000.000 Ft, az egyéb járulékos 
költségekkel (pl.: bemutatóhely kialakítása, védelem, marketing, 
kommunikáció) együtt az igényelt támogatás mértéke legfeljebb 12.000.000 
Ft. Az összköltséghez járuló legfeljebb 3.240.000 ÁFA-t a 2013. évi 
költségvetés tartalékkeretéből biztosítja. 
 

Határidő:  pályázati kiírás szerint 
Felelős:  jegyző 
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C./ 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést 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, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) 1 tartózkodással 
(Radácsi Gusztáv) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
77/2013. (VI. 6.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
pályázat benyújtását és pozitív döntés esetén a megvalósítását, az 
Államreform Operatív Program keretében megvalósuló „Közigazgatási 
partnerségi kapcsolatok erősítése” (ÁROP-1.A.6-2013) pályázati kiírásra. 

 
Határidő: 2013. július 5. 
Felelős: jegyző 

 

Hetedik napirend: 
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag 
támogatta. Emlékeztette a képviselőket, hogy a korábbi testületi üléseken e 
kérdések már szerepeltek és mindegyiket támogatták. Most ehhez rendelt a Jegyző 
Úr előterjesztőként forrást, mert e nélkül ezt nem lehet megvalósítani, a turisztikai 
bizottságnak pedig nincs már szabad kerete ezekre a feladatokra. Kérte a testületi 
tagokat, hogy támogassák az előterjesztést. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mellett támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
78/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetés általános I. tartalékából 6.000.000 Ft-os keretösszeg-
előirányzatot biztosít egyes turizmusfejlesztési feladatok teljesítésére 
(térfigyelő-rendszer bővítése, skandináv szakértők utazási költsége, révi 
foglalkoztatott). 
 

 Határidő:  2013. szeptember 30. 
 Felelős:  jegyző 
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Nyolcadik napirend: 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete 

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

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogával élve és (2) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, - 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 - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) A települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: rendelet) 6. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„d) a közszolgáltatási díjmegfizetés rendjének megállapítása;” 
 
(2) A rendelet 36. § (4) bekezdésében a „jelen rendelet 1. számú mellékletében” 
szövegrész törlésre kerül. 
 
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik a rendelet 32. § (2) 
bekezdése, a 33. § (1)-(3) bekezdései, valamint az 1. számú melléklete. 
 

2. § 
 
Ez a rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáról szóló a 
miniszteri rendelet hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba. 
 

Kilencedik napirend: 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést - megismerte az Ítélőtábla ítéletét - és egyhangúlag támogatta, mást 
nem lehet tenni. 
 
Radácsi Gusztáv: Mi történik, ha ezt most nem szavazzák meg? 
 
Dr. Sóvágó László. Akkor letiltják, behajtják. Egy önkormányzatnak illik példát 
mutatni: ha egy törvényes ítélet született, akkor egyet tehet, hogy azt végrehajtja. 
Ez egy törvényes ítélet, ha tetszik, ha nem, végre kell hajtani, azaz a megítélt 
összeget ki kell fizetni. 

 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György 
Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
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Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) 1 nem szavazattal 
(Radácsi Gusztáv) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
79/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sári Antalné 
Hajdúszoboszló, Semmelweis utca 4. szám alatt lakó felperes kártérítést 
megállapító peres ügyében tudomásul veszi a Debreceni Törvényszék 
5.P.21.217/2011/52. számú és a Debreceni Ítélőtábla Pf.I.20.086/2013/4 
számú ítéletét, és hozzájárul kártérítés címén 1.700.000.- Ft nem vagyoni 
kártérítés, 5.000.000.- Ft tőke és 2012. november 1. napjától kamatainak 
keresetveszteség címén történő megfizetéséhez, valamint 916.373.- Ft 
elsőfokú, és 167.500.- Ft másodfokú perköltség megfizetéséhez. 
 
A kifizetéseket a 2013. évi költségvetés tartalékkerete terhére kell teljesíteni. 

 
Határidő: 2013. június 15. 
Felelős: jegyző 

 

Tizedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta a Gábor Áron utcai ingatlan átminősítését. 
 
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, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) 1 nem szavazattal 
(Radácsi Gusztáv) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
80/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
3073 hrsz-ú ingatlan, ingatlanvagyon kataszterben történő 
forgalomképtelenből – forgalomképesbe való átminősítéséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 

 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: jegyző 
 

Tizenegyedik napirend: 
 
A napirend tárgyalásánál jelen a VOLÁN képviselője Dr. Varga Sándor 
vezérigazgató-helyettes. 

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag elfogadta a VOLÁN tájékoztatóját. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György 
Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) 2 tartózkodással (Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv) elfogadta a tájékoztatót és következő határozatot hozta: 
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81/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság Hajdúszoboszló város területén 
2013. I. negyedévben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
tájékoztatójában foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Tizenkettedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta: a Mesevár Óvodánál a C. változatot, ami 
a határozati javaslatban is megtalálható, illetve a Múzeumnál a határozati 
javaslatban leírt összeggel támogatta a felújítást. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és mindkét határozati javaslatot 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, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) 1 nem szavazattal 
(Radácsi Gusztáv) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 

 
82/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
alábbi intézményi kérelmeket, a feladatok ellátásához szükséges 
keretösszeget a 2013. évi költségvetés általános tartalékkeret II. terhére 
biztosítja az intézmények részére az alábbiak szerint: 

 
1.) Egyesített Óvodai Intézmény - Mesevár Óvoda tagintézményére 
vonatkozó - tető felújítási kérelmére a meglévő héjazat teljes bontását 
fedélszékig, hullámpala ártalmatlanítását, alátét fólia elhelyezését, 
újralécezését, táblás tetőfedő anyag elhelyezését bruttó 8 MFt keretösszegig. 

 
2.) Bocskai István Múzeum, Bocskai u. 11., 12., 14., 21. szám alatti 
telephelyeire vonatkozó általános felújítási igényét (nyílászárók pászítása, 
utólagos szigetelése, mázolása; 2 db raktárhelyiség meszelése; külső 
homlokzat javítása; csatorna pótlása; megdőlt kerítés bontása, újrarakása, 
vakolása, betétek visszahelyezése, festése; stb.) bruttó 3,5 Mft kertösszegig. 

 
Határidő: azonnal, legkésőbb 2013. október 31. 
Felelős: intézményvezető 

jegyző 
 

Tizenharmadik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta a LED-es 
világítással kapcsolatos előterjesztést, a tájékoztatót egyhangúlag támogatta. Úgy 
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gondolják, hogy egy kicsit várni kell még ezzel a LED-es világítás bevezetésével, 
részben azért mert 2014-ig tart az előző beruházásnak a határideje, majd ezután 
élvezné városunk a gazdasági előnyét is. A másik ok, hogy elég gyerekcipőben jár 
még a LED-es világítás, sok hibája van még. A harmadik ok az, hogy várni kellene 
arra, hogy a napelemes LED-es világítás kifejlődjön és korszerűbb megoldással, 
akár elektromos energia nélkül napenergiával világíthatnánk az utcákat, de erre 
még néhány évet várni kell. 

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

83/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kötelezettségvállalás nélküli, előzetes ajánlatkérésére beérkezett 
árajánlatokkal kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

Tizennegyedik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és 1 nem szavazat mellett támogatta. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György 
Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) 1 nem (Radácsi Gusztáv) szavazattal 
támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta: 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete 
a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról 
szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében, valamint 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, 
Igazgatási, Jogi Bizottságának egyetértésével - a helyi sajátosságok és igények, az 
önkormányzat önálló gazdálkodása megteremtésének, valamint az egyes 
adóalanyok teherviselő képességének figyelembe vételével a helyi adókról szóló 
22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1.§ 
 

Az Ör. az 5. §-t követően az alábbiak szerint egészül ki: 
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Adókedvezmény 
 

5/A. § 
 

25 % adókedvezmény illeti meg az adóalanyt, ha az építményadóval érintett lakás 
céljára szolgáló épületben, épületrészben egyéb szálláshely-szolgáltatási 
tevékenységet végeznek, amennyiben az építmény a lakcímbejelentés szabályai 
szerint nyilvántartásba vett – életvitelszerűen lakott – lakóhelynek minősül és a 
szálláshely-szolgáltatással érintett épület, épületrész nem minősül műszakilag 
elkülönítettnek. 
 

2.§ 
 

Jelen rendelet 2013. június 10-én lép hatályba, de rendelkezéseit minden 2013. 
január 1-jét követően megindult adóigazgatási eljárásban alkalmazni kell. 
 

Tizenötödik 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, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) 2 nem szavazattal (Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 

 
84/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mellékelt 
összegzések szerint tudomásul veszi az Önkormányzat 2012. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzések tartalmát. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: polgármester 

 

Tizenhatodik napirend: 
 
Tokai Kiss Gábor: Kiegészítést tett, hogy miért került sürgősséggel az 
önkormányzat elé ez az ügy. A tervmódosítás már tavaly elindult, azonban a 
hatásvizsgálat miatt elhúzódott, egészen a mai napig nem volt biztos, hogy az 
Állami Főépítészi Irodától megkapják a hozzájáruló nyilatkozatot. Ezt az ülés előtt 
fél órával kapta meg email-en, ezért nem tudták bizottsági ülésre is előterjeszteni, 
viszont a Hajdúföld Szövetkezet részéről rendkívül fontos lenne, hogy ez a döntés 
ma megszülessen. Ugyanis a környezetvédelmi hatóság kötelezte őket egy 
környezetvédelmi beruházásra a szarvasmarha telepük mellett, amihez már 
minden szakhatóság hozzájárult, a rendezési terv kapcsán minden 
kötelezettségnek eleget tettek. Fel volt függesztve az eljárásuk, de már a 
felfüggesztés határideje is lejárt. Ez az egy feltétel nem adott még az építési 
engedély kiadásának, hogy a rendezési tervet hozzámódosítsák. Ugyanis jelentős 
összeget nyertek pályázat révén ehhez a beruházáshoz és nekik e hó végéig 
jogerős építési engedéllyel kell rendelkezni, hogy ezt a pénzt le is hívhassák. Nem 
kis közbenjárással sikerült megszerezni a hozzájáruló nyilatkozatot az állami 
főépítész úrtól, amelyet hivatalosan is ismertetnie kell a képviselő-testülettel itt az 
ülésen, mivel ezt kiosztani, sem megküldeni nem állt módjában. Kivonatosan 
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ismertette a levél lényegét: A településrendezési eszközeik és az országos, illetve 
megyei területrendezési tervek összhangja biztosított, illetve rajztechnikai 
észrevételek vannak, amelyek a tervekkel kapcsolatosak. Tehát olyan kitétel, 
amely megakadályozná a jóváhagyást nincs. A jóváhagyott terveken a tervezővel 
javíttatja az egy-két apró rajztechnikai dolgot. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
jóváhagyást követően 10 napon belül kell megküldeni a polgármesternek, 15 napon 
belül a jegyzőnek, meg a dokumentációs központnak. 

 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta, illetve rendeletet alkotta: 

 
85/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. 
§ (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja alapján, továbbá 
az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint módosítja a 
város településszerkezeti tervét, melynek része a módosított 
településszerkezeti terv leírása és a módosított településszerkezeti tervlap 
(T-1/m3 rajzszámon). 
 
Fenti határozat az elfogadástól számított 30. napján lép hatályba. 
 
A módosított településszerkezeti tervet valamint az ezzel egyidejűleg 
elfogadott módosított helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a 
központi nyilvántartásba (VÁTI), valamint az érintett véleményező szervek 
részére meg kell küldeni, melyről a városi főépítész gondoskodik. 
 
Határozatról értesülnek (főépítész által, a tervező által összeállított teljes 
anyaggal együtt): 
1. Hajdúszoboszló Város Polgármestere, helyben 
2. Hajdúszoboszló Város Jegyzője, helyben 
3. Városi Főépítész, helyben 
4. Körzeti Építéshatóság, helyben 
5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami 

Főépítésze, Debrecen, Piac u. 54. 4024, és az érdekelt véleményezési 
eljárásban közreműködő szervek 

6. Központi nyilvántartás (VÁTI) tervekkel együtt 
7. „KISSTERV Településtervezési” Építészeti, Szakértői és Mérnöki 

Szolgáltató Kft., 5350 Tiszafüred, Pék u.1. 
8. Irattár 

 
Határidő: 2013. június 30. 
Felelős: jegyző 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
17/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete 
A helyi építési szabályzat módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az 
Étv. 10. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
- Ebes község Önkormányzata, 
- Nádudvar város Önkormányzata, 
- Kaba város önkormányzata, 
- Hajdúszovát község Önkormányzata, 
- Nagyhegyes község Önkormányzata, 
- Mikepércs község önkormányzata; 
továbbá az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) számú Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 3. számú 
mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 
- Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami 

Főépítésze, 
- Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi szakigazgatási 

Szerve, 
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, 
- Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága, 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, 
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága, 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság, Légiközlekedési Igazgatóság, 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Vezetékszolgáltatás-Felügyeleti 

kompetencia központ, 
valamint az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és 
működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzat Jegyzője, mint építésügyi hatóság véleményének 
kikérésével  
az újraszerkesztett 6/2012. (III. 22.) önkormányzati rendeletet (a 
továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 

Általános rendelkezések 

 
1. § 

 
E rendelet területi hatálya kiterjed az alábbi területekre: 

a) Hajdúszoboszló külterület 0261/1 hrsz.-ú ingatlan, 
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b) Hajdúszoboszló - Ebes közötti kerékpárút területére. 
 

2. § 
 
Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezi: 

a) T-2/m3 jelű szabályozási terv (rajzi munkarész) M = 1: 4 000 
b) T-2/m4 jelű szabályozási terv (rajzi munkarész) M = 1: 8 000 

 

Helyi építési szabályzat módosítása 

 
3. § 

 
A R. 22. § (Ipari gazdasági terület) (3) bekezdése kiegészül: 
 

"b) Telken belüli védőfásítás telepítendő a szabályozási terven jelöltek 
szerint." 

Szabályozási terv módosítása 

 
4. § 

 
a) A T-2 jelű szabályozási terv SZH3 tervlapon ábrázolt része a T-2/m3 

jelű szabályozási tervlapon ábrázoltak szerint módosul. 
b) A T-2 jelű szabályozási terv SZH4 tervlapon ábrázolt része a T-2/m4 

jelű szabályozási tervlapon ábrázoltak szerint módosul. 

 

Záró rendelkezések 

 
5. § 

 
(1) a) A R. jelen rendelettel módosul az 1. §-ban felsorolt területekre 

vonatkozóan. 
b) Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan 
változatlan tartalommal hatályban marad. 

(2) a) Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási 
tervlapok a jóváhagyását követő 30. napján lép hatályba.  
b) Jelen rendelet előírásai a folyamatban lévő, de érdemben még el 
nem bírált építéshatósági eljárás során – az ügyfél kérelmére – 
alkalmazhatók. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

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

86/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról június hónapban adott jelentést tudomásul veszi. 
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Határidő: - 
Felelős: - 
 

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

 
87/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
között történt eseményekről 2013. június 6-án adott tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

Tizenkilencedik napirend: 
 
Máté Lajos: Egyeztetett a főmérnök asszonnyal, nem fogja a választ most 
elfogadni. Amikor ezt az interpellációt tette, tisztában volt azzal, hogy költségvetési 
témában nem lehet interpellálni, de a szövegben az is benne van, hogy ennek 
minimális az igénye és pont ezelőtt fogadtak el egy intézményi felújítási tervet az 
általános kötéségetési tartalék terhére és akkor azt gondolta, hogy egy pár 
százezer forintos tételt meg tudnak oldani, ha már egyszer 60 db aláírás gyűlt 
emiatt össze. Főmérnök asszony ebben a válaszban azt is leírja, hogy az 
intézmények nagy részében nincsen megoldva a parkolás. Ezt azért furcsállja, mert 
ha valaki egy garázsból boltot akar nyitni, akkor rögtön előírja az önkormányzat, 
hogy 2 db parkolóhelyet létesítsen, vagy biztosítson az üzlete előtt. Nem érti, hogy 
miért pont az intézményeknél nem tudják ezt betartani, vagy betartatni. A 
válaszban az van benne, hogy gyakorlatilag a jövő évi költségvetés tervezésénél 
kerülhet ez elő, ez azt fogja jelenteni, hogy ezen a területen 1 évig semmiféle 
megoldás erre a problémára nem lesz. Nem tudja támogatni, hogy ebből a 
balesetveszélyes helyzetből majd egyszer úgy jöjjenek ki, hogy ott egy gyermeket 
elütnek. Nem gondolja, hogy ez hatalmas összeget jelent és mindenképpen 
szeretne arra rámutatni, hogy nagy a társadalmi elvárás a szülők részéről. Ha most 
ezt a választ a testület elfogadja, akkor a következő testületi ülésre egyéni 
képviselői indítványban szeretné kezdeményezni ennek a műszaki megoldását. Ezt 
főmérnök asszonnyal már egyeztette, ezért nem fogadja el az interpellációs 
választ. 
 
A képviselő-testület 2 igen szavazat mellett (Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László), 4 
nem szavazattal (Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Tóth 
Attila) és 5 tartózkodással (Harsányi István, Marosi György Csongor, Örvendi 
László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv) nem fogadta el az interpellációra adott 
választ és a következő határozatot hozta: 

 
88/2013. (VI.06.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprónép 
Óvoda parkolási problémájával kapcsolatos interpellációra adott választ nem 
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fogadja el, és az ügy kivizsgálásával megbízza városfejlesztési, műszaki 
bizottságát. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

bizottsági elnök 
 

KÉRDÉSEK: 
 
Majoros Petronella: A választókörzetek felújítása, illetve annak feltérképezése 
során már sokadik éve szembetűnik számára az, hogy a Dózsa Diszkont területére 
felvezető járda és az előtte húzódó parkoló igen rossz állapotban van. Csak azt 
nem tudta eddig eldönteni, hogy az a járda vajon kié; erre szeretne most választ 
kapni, vagy akár írásban is elegendő lesz. Nyilván, amennyiben ez a város területe, 
akkor erre a későbbiekben gondot kell fordítani, ha nem akkor viszont szeretné 
kérni az irodát, átlépve akár az interpellációba, hogy keresse meg az üzletlánc 
tulajdonosát és kezdeményezze ennek a területnek a rendbetételét, mert 
balesetveszélyes. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban fog válaszolni. 
 

INTERPELLÁCIÓK: 
 
Máté Lajos: Jegyző úrhoz intézte interpellációját. A tavalyi év október 11-i ülésen 
tárgyalták az állattartási rendeletnek a hatályon kívül helyezését, akkor 3 igen 
szavazat mellett a testület nem támogatta azt, hogy az állattartás korlátozása a 
városban megszüntetésre kerüljön. De mivel törvény kötelezte az önkormányzatot, 
ez attól függetlenül is megtörtént. Már akkor többen jelezték, hogy ebből rövidesen 
problémák lesznek és eljött ez az idő. Akkor Örvendi László képviselőtársa azt 
mondta, hogy ebből rövid időn belül nem lesznek gondok, mert itt senki nem fog 
ráállni majd arra, hogy nagytestű haszonállatokat tenyésszen, mert ezek a 
beruházások pénzigényesek, engedélyeztetni kell azokat és ennek során mód van 
arra, hogy a különböző szabályok betartását a különböző hivatalok felügyeljék. Ha 
azóta ilyen nem is történt, de mindenképpen történt annyi, hogy már az októberi 
ülés után és még a tél előtt megkezdődött a nagytestű haszonállatok 
visszatelepítése némely gazda esetében a lakóövezetekbe. Ha nem is alakultak ki 
új állattartó telepek, de a régiek egy része sajnos visszatelepült. Akkor óva intett az 
optimizmusra, mert akkor is elhangzott az, hogy nem kívánják itt a két lakossági 
csoport között az ellentéteket fokozni, de hát ez meg fog történni magától, mert a 
lakók között nagyon sok problémát generál az a képtelen helyzet, hogy míg az 
állattartást a vendégek nem zavarják fordítva ugyanakkor ez nem mondható el. 
Akkor az is elhangzott, hogy a járási hivatal talán megvizsgálja ennek a 
rendeletnek az érvényesíthetőségét akár a közösségellenes magatartás kapcsán 
is. Az is elhangzott, hogy talán az Országgyűlés is tekintettel lesz erre, és egy 
másik törvényben törvényt hoz azokról a kiemelt gyógyhelyekről, és üdülőhelyekről, 
ahol most ez probléma, ahogy Hajdúszoboszlón is. Az interpellációjának az az 
apropója, hogy megkereste egy hölgy, aki nagyon el volt keseredve már tavaly is, 
leírta a levelében, hogy nem azzal van kifogása - szerinte senkinek nem lehet az 
ellen kifogása - hogyha egyre többen ebben a gazdasági helyzetben lábasjószágot, 
vagy akár még egy-két sertést is tartanak. Ugyanakkor az továbbra sem kívánatos, 
hogy üdülőövezetben lakóházak közé beékelve nagytestű háziállatokat, vagy 
haszonállatokat tartsanak több tízes nagyságrendben és olyan körülmények között, 
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ami méltatlan az ott lakók igényeihez és zavarja nemcsak a turistákat. Ez a hölgy 
leírta azt is, hogy azóta a helyzet az ő lakókörnyezetében egyértelműen visszaállt a 
szabályozás előtti időszakra, fedetlenül tárolnak trágyát, annak tetején elhullott állat 
található és miután itt elkezdődött májusban a 30 fokos meleg, olyan bűz volt a 
környéken, hogy sajnos az unokáit nem tudja fogadni, mert nem szívesen mennek 
hozzá. Ez a hölgy próbált megegyezni ezzel a gazdával azt írta, hogy nem lehet 
vele megegyezni, mert nem tartják be az előírásokat, amit esetleg be kellene tartani 
és nem tudja elképzelni, hogy ez egy fürdővárosban, a városközpontban hogyan 
engedhető ez meg. Miközben itt az hangzott el, hogy a különböző szakhatóságok 
erre oda fognak figyelni. Ez a hölgy azt kérte, hogy nevét és címét ne közöljük, 
mert nem akar botrányok, perek kereszttüzébe kerülni, idős már ehhez és úgy érzi, 
hogy neki is van annyi joga ahhoz, hogy ezt kinyilváníthassa. Ennek 
alátámasztására egy 220 aláírást tartalmazó ívet is bemutatott, amiből az derül ki, 
hogy ez nemcsak az ő lakókörnyezetében probléma, hanem a város egész 
területén, mert itt olyan utcák vannak felsorolva, amelyek igencsak messze esnek 
attól, ahol ez a hölgy lakik. Azt szeretné kérdezni Jegyző Úrtól, hogy ezen a 
területen azóta felállt járási hivatallal történt-e valamiféle egyeztetés, van-e arra 
kilátásban megoldás, hogy azok, akik ezt korábban is méltánytalannak tartották, 
ugyanolyan teljes értékű életet élhessenek és ez ne zavarja Hajdúszoboszló Város 
turisztikai teljesítőképességét a jövőben? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban fog válaszolni. 
 
A képviselő-testület ülése 15.05 órakor befejeződött. 

 
K.m.f. 

 
 

     Dr. Sóvágó László                           Dr. Vincze Ferenc 
         polgármester                                                               jegyző 
 


