
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. 
október 17-én, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Kanizsay György Béla, 

Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István, 
Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila képviselők, Dr. 
Vincze Ferenc jegyző, Dr. Sléder Tamás aljegyző - igazgatási 
irodavezető, Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő, Kunkliné 
Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, 
Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes, 
Tokai-Kiss Gábor mb. városi főépítész, Dr. Korpos Szabolcs 
technikus és jegyzőkönyv-vezető, valamint érdeklődő 
állampolgárok. 

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 
határozatképes. A kiküldött meghívó 5. sz. napirendi pontját saját hatáskörében 
levette a tárgyalandók közül. A két egyéni képviselői indítványról külön kell 
szavazni. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) és 1 tartózkodás (Dr. 
Papp Jenő) mellett támogatta Tóth Attila képviselő egyéni képviselői indítványának 
napirendre vételét. 
 
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), és 1 tartózkodás (Dr. 
Papp Jenő) támogatta Kanizsay György Béla képviselő egyéni képviselői 
indítványának napirendre vételét. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását – az 
elhangzott módosításnak megfelelően – 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Tóth 
Attila) és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett támogatta és a következő 
határozatot hozta: 

 
122/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 

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

 

Napirend: 
 

1. Beszámoló az óvodai ellátás helyzetéről, feladatairól. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
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2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat 
biztosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vagyongazdálkodási 

tervének elfogadására. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. nonprofit társaságként 

való továbbműködéséről. 
Előadó: vezérigazgató 

 
5. Előterjesztés településrendezési tervek módosításáról szóló újabb igényekről. 

Előadó: mb. városi főépítész 
 
6. Előterjesztés 2475/7 hrsz-ú ingatlan megosztásáról. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

7. Előterjesztés Gábor Áron u. 53. szám alatti telek vételi ajánlatáról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
8. Előterjesztés Kossuth u. 22. szám alatti ingatlanrész értékesítéséről. 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

9. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely - 
pályázatának kiírására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
10. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum igazgatói pályázatának kiírására. 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

11. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
12. Előterjesztés partnervárosi kapcsolat létesítésére a csehországi Lanškroun 

városával. 
Előadó: jegyző 

 
13. Előterjesztés Bocskai-fejedelem koronája másolatának elkészítéséhez pályázat 

benyújtására. 
Előadó: jegyző 

 
14. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 

Megállapodásának módosításáról. 
Előadó: jegyző 

 
15. Előterjesztés ebösszeírásról. 

Előadó: aljegyző-igazgatási irodavezető 
 

16. Előterjesztés útszőnyegezés költségvetési soron képződött pénzmaradvány 
egyéb közterületi feladatokra történő átcsoportosításáról. 
Előadó: aljegyző-igazgatási irodavezető 
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17. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési 

tervének módosításáról. 
Előadó: közbeszerzési felelős 

 
KÖZMEGHALLGATÁS 15.00 órától legalább 16.00 óráig 

 
18. Előterjesztés költségvetési tétel átcsoportosítására. 

Előadó: egyéni képviselői indítvány 
 

19. Javaslat extrémsport pálya és kültéri edző park (Workout pálya) létesítéséhez 
szükséges pénzügyi keret beépítésére. 
Előadó: egyéni képviselői indítvány 

 
20. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 

Előadó: közbeszerzési felelős 
 

21. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről. 
Előadó: polgármester, jegyző 

 
22. Válasz kérdésre Hőforrás utca – Debreceni útfél – Fürdő utca csomópontban 

lévő forgalomirányító lámpa működésével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 

 
23. Válasz interpellációra a Mátyás király sétányon kiszáradt fákkal kapcsolatosan. 

Előadó: főmérnök 
 

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

Határidő:  - 
Felelős:  - 

 

Első napirend: 
 
Az első napirendi pont tárgyalásánál jelen volt Győri Zsuzsanna, a Hajdúszoboszlói 
Egyesített Óvoda vezetője. 
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazattal (Dr. Sóvágó László, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Tóth 
Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül - a továbbiakban: egyhangúlag - 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

123/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda, óvodai ellátás helyzetéről, feladatairól szóló 
beszámolójában foglaltakat tudomásul veszi. 
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Határidő:  - 
Felelős:  - 

 
Második napirend: 
 
A második napirendi pont tárgyalásánál jelen volt Győri Zsuzsanna, a 
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda vezetője. 
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és 4 igen szavazattal, azaz egyhangúlag támogatta. 
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

124/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pedagógusok 
béremeléséből származó 21.103.613.- forint bérkülönbözetet a Hajdúszoboszlói 
Egyesített Óvoda részére, 2013. szeptember, október, november hónapokra 
pótelőirányzatként a költségvetési tartalék II-ből biztosítja. 
 
Határidő:  2013. október 18. 
Felelős:  jegyző 

 

Harmadik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. A pénzügyi, gazdasági bizottság is 
megtárgyalta és 4 igen szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a 
határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy az önkormányzat hosszú távú 
vagyongazdálkodási stratégiája tartalmazza a jelenleg a Tigáz Zrt tulajdonában lévő 
alábbi ingatlanok megszerzését: a Gázláng utca végén elhelyezkedő sportpálya, a 
Szép Ernő utcán található 2 db teniszpálya, és a Debreceni útfélen, a MOL 
benzinkúttal szemben található gázfogadó állomás. 
 
Dr. Papp Jenő: Nagyon helyesli, hogy az elhangzott módosítások bekerülnek a 
stratégiába, mert ezek mindenképpen szükségesek a város további fejlődéséhez. 
 
A képviselő-testület - az elhangzott módosítással egyetértve - egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

125/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 évre szóló 
vagyongazdálkodási tervét elfogadja. Szükségesnek tartja a benne szereplő 
vagyongazdálkodási elvek, szempontok érvényesítését a tervezésben és a 
tervek teljesítésében, valamint a benne rögzített ingatlan-hasznosítási célok 
elérését, a pályázati lehetőségek kihasználásával, befektetés-szervezéssel, 
valamint saját forrásból történő fejlesztéssel. A vagyongazdálkodási tervben 
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megfogalmazott konkrét elképzelések megvalósíthatósága érdekében 
rendszeresen előterjesztéseket kér, a szükséges egyedi döntések 
meghozatalához. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2023. december 31. 
   időközi jelentéstételre: 2018. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 

Negyedik napirend: 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen volt Nyéki István, a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója. 
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság egyhangúlag támogatta az 
előterjesztést, az átalakulást jogszabály írja elő, csak így működhet 
hulladékszállítási feladatokat végző cég. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

126/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. nonprofit társasággá alakításáról szóló 
előterjesztést és úgy határozott, hogy a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási 
Zrt-t nonprofit társasággá alakítja 2013. december 01. napjával. Ennek 
megfelelően a Zrt. Alapító Okiratának módosítását az alábbiak szerint 
jóváhagyja: 
 

Alapító okirat módosítása 
 
a) az alapító okirat I.1./ pontja a következőkre változik: 
"A TÁRSASÁG CÉGNEVE: Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 
 
b) az alapító okirat I.2./ pontja a következőkre változik: 
A TÁRSASÁG RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE: Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 
 
c) az alapító okirat X.4. pontja az alábbiakra változik: 
"A NYERESÉG FELOSZTÁSA: A társaság gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt teljes egészében a létesítő okiratában 
meghatározott tevékenységére fordítja. A társaság a továbbiakban nem 
nonprofit társasággá nem alakítható." 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratának aláírására, és megbízza, hogy intézkedjen a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. adatainak módosításával kapcsolatos 
cégbírósági bejegyzés iránt. 
 
Felelős:   vezérigazgató 
Határidő:  2013. október 31. 
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Ötödik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
Kocsis Róbert: Az Orgona utca 18. sz. alatti résszel kapcsolatban kérdezte, hogy 
a jegyző úrnak címzett levélben a beruházó felajánlotta, hogy egy személyes 
találkozón ismerteti az ezzel kapcsolatos elképzeléseit. Megtörtént-e ez a 
találkozó, illetve minden részletre, részletkérdésre választ kapott-e az 
önkormányzat? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Nem gondolta, hogy e kérdésben szükség lenne személyes 
egyeztetésre. A helyi építési szabályzat változtatása nem érinti azokat a 
kérdéseket, hogy kié az ingatlan, hogy lett az övé, és mit akar vele. Annyit tudnak, 
hogy az épület apartmanház és az önkormányzat dolga ezzel annyi, hogy a helyi 
építési szabályzat módosításába bekerül-e vagy sem. Hogy milyen jogosultsága 
van, ha szerződést köt a módosítással kapcsolatban, ezek tisztázhatók belső 
egyeztetéssel. 
 
Kocsis Róbert: A módosítással várható-e, hogy a beruházó az ingatlanon olyan 
jellegű változást visz végbe, ami az épület mostani határait megváltoztatja, illetve 
az épület külső megjelenésében változást okoz? 
 
Tokai Kiss Gábor: Pontos terveket nem ismernek, amit hallott a beruházó 
képviselőjétől: a fő szándék az, hogy az abbamaradt beruházást befejezzék. 
Nyilván ez egy szerkezetkész épület, itt úgy gondolja, hogy komoly átépítésnek 
nincs értelme és jelentősége, hiszen akkor annyiba kerülne az a sok bontási 
munka, hogy az nem lenne rentábilis. Tudomása szerint a jelenlegi paraméterek 
mellett ez nyilván belső átalakításokkal járna, az, hogy esetleg a homlokzaton ez 
mit jelent, ez tervezési kérdés, amit ha zöld utat kapnak utána meg fogják 
terveztetni és azt fogják engedélyeztetni. Esetleg el lehet képzelni, hogy 
tetőablakok, stb. kerülhetnek a házra, de alapvetően nem hiszi, hogy nagyon más 
dolog készülne. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Lehet, hogy nem volt az előbb egészen pontos. Tehát ez a 
településtervezési szerződéssel jött, nekik figyelni kell az önkormányzati érdeket is, 
és ha a tájékoztatásból, az információkból olyan dolgok derülnek ki, ami ezt sérteni 
látszana, akkor visszahozzák a képviselő-testület elé az ügyet. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

127/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a településrendezési tervek 2013-ban induló K-7 jelű módosításai az 
alábbiakkal egészüljenek ki: 
 
1. Az Orgona utca 18. (hrsz.: 3662/19) és az Orgona u. 20. (hrsz.: 3662/1) alatti 
ingatlanok kertvárosi lakóövezetből (Lke/4.1) legyenek Településközponti 
vegyes (Vt./1.7.) övezetté átsorolva. A kérelmező GSV Kereskedelmi Kft.-vel 
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településrendezési szerződés kötendő a tervmódosítás ráeső költségének 
finanszírozására. 
 
2. A városi piac területére legyen magasabb beépíthetőség megállapítva a 
teljes lefedés biztosítására. 
 
Határidő:  2014. március 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 

Hatodik napirend: 
 
Harsányi István: A 2475/7 hrsz-ú ingatlan az Aquapark fejlesztését segítené elő, 
ezért szükséges ennek az ingatlannak a megosztása. A pénzügyi, gazdasági 
bizottság, valamint a városfejlesztési, műszaki bizottság is egyhangúlag támogatta 
az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mellett támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

128/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
hajdúszoboszlói 2475/7 hrsz-ú ingatlan feletti tulajdonosi jog gyakorlója, 
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlan a Rendezési Terv 
előírásai szerint megosztásra kerüljön. A telekalakítás során kialakuló 
ingatlanok: 2475/24 hrsz, 1 ha 2294 m2, Strandfürdő; 2475/25 hrsz, 945 m2, 
Árok; 2475/26 hrsz, 5080 m2, Közút. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő:  2013. október 31. 
Felelős:  jegyző 

 

Hetedik napirend: 
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

129/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását 
adja a Hajdúszoboszló, Gábor Áron u. 53. szám alatti 3036 hrsz-ú ingatlan, 
22.828.800,-Ft eladási áron történő értékesítéséhez Nádasdiné Kasza Anita 
(4200 Hajdúszoboszló, Damjanich u. 36-40.) részére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 
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Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

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

130/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Hajdúszoboszló, Kossuth u. 22. szám alatti 5885 hrsz-ú ingatlan hátsó részén 
található lakás, és a hozzá tartozó 373 m2 nagyságú telekrész értékesítéséhez 
Szarvas Szilárd részére összesen 6.280.000,-Ft eladási áron, melyből a lakás 
értéke: 2.800.000,-Ft, a melléképület értéke: 200.000,-Ft, a telekrész értéke 
3.280.000,- Ft. 
A vevő feladata saját költségen a lakás teljes közműhálózatának (elektromos 
áram, gáz, víz, szennyvíz) levágása, majd Kígyó utca felé történő 
csatlakoztatása, illetve szintén a vevő feladata saját költségen a kerítés új 
telekhatárra történő áthelyezése. 
Ezen túlmenően vevő költsége a telekalakítási vázrajz elkészíttetése és 
engedélyeztetése. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakításhoz 
szükséges okiratok, valamint az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő:  2014. május 30. 
Felelős:  jegyző 

 

Kilencedik napirend: 
 
Dr. Sóvágó László: Az előterjesztéshez kiosztásra került a határozati javaslat 
módosítása. 
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a kiosztott, módosító javaslatot egyhangúlag támogatta. 

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

131/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 

   I. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 23.§ (2) és a Munka 
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 192/B. § (2) 
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figyelembevételével pályázatot ír ki a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
intézményvezető- főszerkesztői álláshelyére az alábbiak szerint:  

 
Pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:  teljes munkaidő 
Meghirdetett munkakör:  Hajdúszoboszlói Városi TV 

intézményvezető-főszerkesztő munkaköre 
Munkavégzés helye:   4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7. sz. 
Beosztás:    magasabb vezető  

 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, 
tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos 
működését, 

 a Városi Televízió főszerkesztői feladatainak ellátása, 

 gondoskodás a műsorok elkészítéséhez szükséges szakmai-technikai 
háttér biztosításáról, 

 gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói 
jogokat, 

 közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 

 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:   5 év 
A megbízás kezdő napja:             2014.04.01. 
A megbízás megszűnésének időpontja:  2019.03.31. 
 

  Képesítési és egyéb feltételek: 
  A 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
  1992. évi  XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési 
  és a közgyűjteményi  területen foglalkoztatott közalkalmazottak  
  jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szerint: 

 felsőfokú szakirányú iskolai végzettség  

 legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

 büntetlen előélet, 
  Előnyt jelent: 

o költségvetési intézményben szerzett vezetői tapasztalat,  
o televíziónál vagy stúdióban szerzett szakmai gyakorlat,  
o a helyismeret, a helyi kötődés, illetve az erre irányuló szándék.  

 
Juttatások, illetmény: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
A pályázat benyújtásának formája:  írásban, zárt borítékban 
A pályázathoz csatolni kell:  

 vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 
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 részletes szakmai önéletrajzot, 

 képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot, 

 büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, 

 az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 

 nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz 
vagyonnyilatkozat-tétlei kötelezettségének. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől számított 
30 nap. 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot 1 eredeti példányban Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati Iroda (Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-
helyettes 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.) címezve, zárt borítékban 
kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "Pályázat a Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió magasabb vezetői álláshelyére". 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után - a 
véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a 
Képviselő-testület. 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu), valamint a 
www.hajduszoboszlo.eu honlapon. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes nyújt a 06/52/557-365-ös 
telefonszámon. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Hajdúszoboszlói Városi Televízió (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7. 
sz..) magasabb vezetői beosztásának ellátásával 2014. január 1-től, 
2014. március 31-ig Gurbán György urat (4031 Debrecen, Vág u. 3/6.) 
bízza meg. 
Garantált illetményét az „G” fizetési osztály 8. fizetési fokozatában 
161.600.-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 280%-ában, 
azaz 56.000.-Ft-ban, havi illetményét összesen 217.600.-Ft-ban 
állapítja meg. 

A képviselő-testület felkéri a humán-közszolgáltatási irodavezető-
helyettest a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és 
adminisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza a 
polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2013. október 18., illetve értelemszerűen 
Felelős:  jegyző 

 

Tizedik napirend: 
 

Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
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A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

132/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban 
Kjt.)  23. §-ában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi 
területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő 
kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/E. és a 7 §-
ában foglaltakra tekintettel pályázatott hirdet a Bocskai István Múzeum 
magasabb vezetői állásának betöltésére az alábbiak szerint: 
 
A pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű            

közalkalmazotti    jogviszony  
Foglalkoztatás jellege:     teljes munkaidő 
Meghirdetett munkakör:     Bocskai István Múzeum igazgatói munkaköre 
Munkavégzés helye:      4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u.12. 
Beosztás:       magasabb vezető - igazgató 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak ellátását, 
tevékenységével biztosítja az intézmény rendeltetésszerű és gazdaságos 
működését, 

 gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a munkáltatói 
jogokat, 

 közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, polgármesteri döntésekkel 
kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 

 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:  5 év 
A megbízás kezdő napja:   2014.04.01. 
A megbízás megszűnésének időpontja: 2019.03.31. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
A 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és 
a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes  kérdések rendezésére szerint: 

 

 magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás 
és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy 
letelepedett státusz, 

 büntetlen előélet, 

 a pályázó nem állhat muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, 
közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető tevékenység 
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 
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 szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség a vonatkozó MKM 
rendelet melléklete szerint, 

 tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret, 

 a végzettségnek és szakképzetségnek és egyben az intézmény 
alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai 
gyakorlat,  

 kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység végzése. 
 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a vezetői gyakorlat, a helyi kötődés, 
illetve az erre irányuló szándék.  
 
Juttatások, illetmény: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott 
közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 
 
A pályázat benyújtásának formája:  írásban, zárt borítékban 
 
A pályázathoz csatolni kell:  

 vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, 

 részletes szakmai önéletrajzot, 

 képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot, 

 büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, 

 az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, 

 tudományos publikációs jegyzék, 

 nyilatkozat arról, hogy nem áll muzeális intézményben, nyilvános 
könyvtárban, közlevéltárban és közművelődési intézményben végezhető 
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt 
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez 
hozzájárul, 

 nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz 
vagyonnyilatkozat-tétlei kötelezettségének. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 
A https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől számított 
30 nap. 
 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot 1 eredeti példányban Hajdúszoboszló Polgármesteri Hivatal 
Önkormányzati Iroda  (Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-
helyettes 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.) címezve, zárt borítékban 
kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "Pályázat a Bocskai István 
Múzeum igazgatói álláshelyére". 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után - a 
véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja el a 
Képviselő-testület. 
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A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu), valamint a 
www.hajduszoboszlo.eu honlapon. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes nyújt a 06/52/557-365-ös 
telefonszámon. 
 
Határidő: 2013. 10. 31, illetve értelemszerű 
Felelős: jegyző 

 

Tizenegyedik napirend: 
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta és 4 igennel, 
valamint 1 tartózkodással támogatta az előterjesztést. 
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 

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

 
133/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bocskai István 
Múzeum működéséhez (bér és járulék), pótelőirányzatként a költségvetési 
tartalék II.-ből 2.596.000.- forintot biztosít. 
 
Határidő:  2013. október 18, illetve értelemszerű 
Felelős:  jegyző 
 

Tizenkettedik napirend: 
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság a csehországi Lanškroun városával létesítendő 
partnervárosi kapcsolatról szóló előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta. Megjegyezte azt, hogy nem minden előzmény nélküli ez a 
kapcsolatfelvétel: az elmúlt évben történtek arra lépések, hogy idáig elérkezzenek. 
Mivel mindez egybe esik Hajdúszoboszló Város azon érdekével, hogy a 
nemzetközi kapcsolatait bővítse, így a bizottság az előterjesztést csak támogatni 
tudja és ezt javasolja a képviselő-testületnek is. 
 
Majoros Petronella: A csehországi település (Lanškroun) nemcsak a kultúrájáról 
híres, olvashatjuk az anyagban, hanem dinamikus ipari városként is ismert a 
környékén. Ebből is profitálhat Hajdúszoboszló, hiszen elektronikai, papíripari, 
csomagolástechnikai cégek nyújtanak jó megélhetést az ott élőknek. Bár a 
kapcsolatfelvétel alapja a kultúra, a turisztika és ezek erősítése. A későbbiekben 
hasznos lesz megismerni e település ipari adottságait is, hiszen 
Hajdúszoboszlónak is szüksége lenne ilyen típusú fejlesztésekre, beruházásokra. 



 14 

Tehát ez a kapcsolatfelvétel a jövőben más szempontból is szerencsés lehet, a 
város érdekeit szem előtt tartva. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv) és 1 tartózkodás (Dr. 
Sóvágó László) mellett támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 

 
134/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - megköszönve 
a csehországi Lanškroun városának kezdeményezését, egyben nagyra 
értékelve eddig kifejtett igyekezetét - az együttműködésben rejlő lehetőségek 
figyelembe vételével és azok még jobb kiaknázása érdekében Csehország 
Lanškroun Városának Önkormányzatával az előterjesztés melléklete szerinti 
partneri megállapodást köti. 
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 

Tizenharmadik napirend: 
 
Harsányi István: A pénzügyi gazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. Ha a pályázat nyer, és elkészül a Bocskai István 
fejedelem koronájának hiteles másolata, akkor a tervek szerint a református 
templomban lesz kiállítva.  
 
Dr. Sóvágó László: Ez utóbbi miért lényeges? Legyen a református templomban, 
de akkor a katolikusok azzal jönnek, hogy ott miért nincs. Véleménye szerint más 
helyre kellene ezt tenni: egy ilyen történelmi ereklyének középületben van a helye. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Református temploma sokaknak van, és sokan akarják 
felújítani, a nyerési esélyük javul azzal, hogy ezt az eszközt is felhasználják. Nem 
baj az, ha több templom közül az egyikre 30 MFt-os felújítási pénz jut pályázatból. 
Azért nem lehetne a Bocskai-koronát a katolikusokhoz tenni, mert Bocskai és a 
reformátusság az egy és ugyanaz. 
 
Dr. Sóvágó László: Vannak ennek a városnak nem református polgárai is, akik 
legalább olyan büszkék Bocskaira. 
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta az előterjesztést, ahogyan 
egyébként korábban már a testület is. A korábbi pályázatból akkor kiestek, ez egy 
újabb lehetőség, talán most sikerül, ezért a bizottság egyhangúlag támogatta az 
előterjesztést. 
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
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A képviselő-testület 11 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mellett és 
1 tartózkodással (Radácsi Gusztáv) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

135/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 76/2013. (VI.06.) 
számú határozatát alapul véve egyetért a 99/2012. (IX.25.) VM rendelet szerinti, 
a Hajdúszoboszlói Református Egyházközséggel és a romániai Jákohodosi 
Református Egyházközséggel nemzetközi együttműködésben megvalósuló, 
Bocskai István fejedelem Bécsben őrzött koronája hiteles másolatának 
elkészítésére és a hajdúszoboszlói református templomban állandó 
elhelyezésére, valamint térségbeni ideiglenes bemutatására irányuló pályázat 
benyújtásával. A kb. 12.000.000.- Ft összköltséghez járuló legfeljebb 
3.240.000.- Ft ÁFA költségvetési tartalékkeretből történő biztosítására 
vonatkozó korábbi döntését fenntartja és megerősíti. 

 
Határidő:  2013. november 29. 
Felelős:  jegyző 

 

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

 
136/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbi módosítások beépítésével: 
 
1. A Társulási Megállapodás III. fejezete kiegészül az alábbi G/ ponttal: 

„G/ A Társulás általános rendjétől eltérő feladatellátás 
A Társulás tagjai kijelentik, hogy jelen Megállapodás alapján a Társulás 
rendjétől eltérő feladatellátás történik, amelyet jelen Megállapodás III. 
fejezetének következő pontjai határoznak meg: III/A. 1., III/A. 1.a), III/A. 
1.b), III/A. 1.c), III/A. 1.d), III/B. 1., III/B. 2., III/D.” 

 
2. A Társulási Megállapodás VIII/6. pontjának első mondata az alábbira 

változik: 
„Ha a tagtelepülési önkormányzat vállalt pénzügyi hozzájárulását nem 
teljesíti, a Társulás dönt azonnali beszedési megbízás – inkasszó – 
alkalmazásáról.” 

 
3. A Társulási Megállapodás III/1. pontja kiegészül az alábbi mondattal: 
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„E szolgáltatások igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata rendeletet alkot.” 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 

 

Tizenötödik napirend: 
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 
 
Dr. Sóvágó László: Elöljáróban leszögezte, - mielőtt valaki azt hinné, hogy itt 
ebadó lesz - hogy az ebösszeírás törvényi kötelezettség. A maga részéről 
semmiféle ebadót nem tud elképzelni, de úgy tudja, hogy a képviselő-társai sem. A 
helyi önkormányzat ezzel nem tesz egyebet, mint annak a törvényi 
kötelezettségének tesz eleget, hogy az ebeket össze kell írni azért, hogy gazdátlan 
eb ne maradjon. 
 
A képviselő-testület 11 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, 
Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) és 1 nem 
szavazat (Radácsi Gusztáv) mellett támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
137/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a 
polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy gondoskodjon a jogszabály által előírt 
ebösszeíráshoz szükséges személyi és technikai feltételek megteremtéséről és 
az ebösszeírás 2013. év végéig történő lefolytatásáról. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyúttal kifejezi 
azon szándékát, hogy a 2014-es évben nem kíván az ebek után ebrendészeti 
hozzájárulást beszedni. 
 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

Tizenhatodik napirend: 
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság is és a városfejlesztési műszaki 
bizottság is egy kiegészített határozati javaslatot fogadott el. Ugyanis az 
útszőnyegezési költségvetési soron pénzmaradvány képződött és ennek a 
felhasználásáról az alábbi határozati javaslatot alkotta a két bizottság: 
„Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének javasolja mindkét 
bizottság, hogy a város 2013. évi költségvetésének útszőnyegezés soráról 6 MFt-
os keretösszeget átcsoportosítson egyéb közterületi feladatok (utcatábla-
beszerzés, áramvételezési helyek átépítése, fa-, veremrács-pótlások, forgácsolás) 
ellátására. A keretösszeg terhére a Szilfákalja 16. sz. alatti park fáinak pótlása 
bruttó 190 eFt értékben valósuljon meg.” Ezzel az utolsó mondattal egészítették ki 
a határozati javaslatot, melyet mindkét bizottság támogatott. 
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A képviselő-testület 11 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, 
Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) és 1 nem 
szavazat (Radácsi Gusztáv) mellett támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

138/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város 2013. 
évi költségvetésének útszőnyegezés soráról 6 MFt-os keretösszeget 
átcsoportosít egyéb közterületi feladatok (utcatábla-beszerzés, áramvételezési 
helyek átépítése, fa-, veremrács pótlások, forgácsolás, valamint a Szilfákalja 
16. sz. alatti park fáinak pótlása) ellátására. 
 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

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

 
139/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét az alábbi 4. és 5. számú 
közbeszerzéssel egészíti ki: 

 
- közbeszerzés tárgya: „Hőforrás utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón” 

című, ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029 pályázathoz kapcsolódóan 
kivitelezési munkák végzése 

- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: nemzeti egyszerű nyílt 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2013. november 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
- közbeszerzés tárgya: „Technikai eszközök szállítása Kovács Máté 

Művelődési Központ és Könyvtár részére” a „(H)ősök terein - város- és 
kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón” című pályázat keretén belül 

- közbeszerzés típusa: árubeszerzés 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2013. november 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 

 
Határidő: folyamatos, illetve 2013. december 31. 
Felelős: polgármester 
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Tizennyolcadik napirend: 
 
Kanizsay György Béla: A kiküldött anyagban a múlt héten írt előterjesztése 
szerepel. Ezt szeretné módosítani az ülés előtt kiosztott új szöveggel. Lényegét 
tekintve két változás van benne: az egyik az, hogy a 4,5 MFt, amely megmaradt az 
orosz utazási irodának szánt támogatásból, nem lett felhasználva. Hozzátette, hogy 
ez nem az önkormányzat, nem a helyi szolgáltatók, nem Debrecen és nem a 
debreceni szolgáltatók miatt, hanem az utazási iroda szervezése miatt nem úgy 
alakult, ahogyan azt várta. Ezt az összeget használják fel a megmaradt közterület-
felújítási hiányosságoknak a befejezésére, illetve a lakott külterületen, a lakott 
dűlőutak felújításának a folytatására. A változás a múlt héten írt javaslatához 
képest az, hogy a 4,5 MFt felosztása nem 3 MFt, és 1,5 MFt, hanem 2 MFt a lakott 
dűlő utakra és 2,5 MFt a maradék öt körzetnek a felújítási igényeire. Ezzel 
gyakorlatilag majdnem egyenlően lenne elosztva ez a pénz, nem hiszi, hogy ebből 
gondja lehet bárkinek. A másik változás az, hogy a 2 MFt, amit a dűlő utakra 
szánnának, az a mezőgazdasági bizottság kompetenciájában kerülne felosztásra. 
Az öt egyéni körzetre jutó 2,5 MFt pedig felhasználásáról a városfejlesztési, 
műszaki bizottság rendkívüli ülésén döntenének. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási jogi bizottság a mezőgazdasági 
bizottsággal tartott együttes ülésen megtárgyalta még az eredeti határozati 
javaslatot. Az a határozatot fogadták el, hogy a dűlő utakra vonatkozó összeg a 
mezőgazdasági bizottság hatáskörébe kerüljön és ők döntsenek a hivatallal és az 
érintett képviselőkkel egyeztetve a felhasználásról. Felmerült az is, hogy vissza kell 
akkor könyvelni a tartalékkeretbe, de úgy látja, hogy ezt már megoldották. 
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság vállalja ezt a munkát, mivel a 
külterületen lakók nagyon rossz helyzetű dűlő utakon tudják megközelíteni a 
lakásukat rossz időben. 
 
Kanizsay György Béla: Tegnap Harsányi István elnök úrral felkeresték Szilágyiné 
Pál Gyöngyi főmérnök asszonyt és tájékoztatást kaptak arról, hogy összesen 60 
m3 zúzalék és mart aszfalt áll rendelkezésre. Tehát tulajdonképpen az általa 
felosztott 2 MFt-hoz, ami a dűlőutak rendbetételére jutna, még ez az anyagköltség 
(kb. 100-150 eFt) hozzáadódna, ezzel kiegészülve nagyságrendileg ugyanazt a 
dűlőút-fejlesztést tudnák végrehajtani, amit már tavasszal elkezdtek. Ez így egy 
második ütem lenne, és majd jövőre, ha úgy látja a testület egy harmadik ütemmel 
már be is tudják fejezni ezt a munkát. 
 
Dr. Papp Jenő: Annyit tett hozzá, hogy ezt a módosítást most kapta meg és most 
tudta többször átolvasni, mert a korábbi előterjesztés neki elfogadhatatlan volt. 8 
választási körzet van, ezeknek vannak külső és belső területeik. Vagy csinálnak 
egy kilencediket, és arra legközelebb külön elvek fognak vonatkozni, vagy pedig 
egyben kezelik az egészet. Legközelebb nem fog olyan előterjesztéseket 
megszavazni, ami két városrész között különbséget fog ilyen szempontból tenni. 
 
Kanizsay György Béla: Csatlakozni szeretne Papp doktor úrhoz, mert valóban ő 
sincs annak a pártján, hogy a lakott külső területeket külön kezeljék a belső 
területektől. Ennek ellenére azt kell mondania, hogy sajnos a gyakorlatban eddig 
így történt, hiszen amikor az un. járdapénzt, a 27 MFt-ot - idén most már közterület-
felújítási pénznek kereszteltek el - felhasználták, akkor a Városgazdálkodási Zrt. 
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külön kérte, hogy külső terület ne szerepeljen a felújítandók között, így nem is 
nagyon szerepelhetett. Gyakorlatilag közterületnek csak a tábláig tartó területek 
számítottak, a külterületek számára ilyen módon azt a pénzt nem lehetett 
felhasználni és ezért is állhatott elő az, hogy hosszú éveken keresztül ezek a 
dűlőutak el lettek hanyagolva és azért vannak most ilyen állapotban, amilyenben 
vannak, mert sok időn keresztül nem lett rá pénz költve. 3 ilyen körzet van, 
amelybe külső, lakott dűlőutak is tartoznak, ott is ugyanazok a hajdúszoboszlói 
emberek laknak, mint a belső területeken, de a 27 MFt-ból rájuk sajnos nem 
lehetett költeni korábban. 
 
Marosi György Csongor: Miért nem lehetett rájuk költeni ezt az összeget, hiszen 
ők is lakosai a városnak. Az egyéni képviselők oda adják le azt az összeget, ami 
rájuk esik, ahova akarják. Gondolom, hogy a költségvetési soron nincs ilyen tétel, 
hogy csak belterületben lehet azt elkölteni, így a hallottakat most furcsállja. A 
Városgazdálkodási Zrt-nek akkor majd levelet kell írni, ők egy végrehajtó szerv, ha 
megkapják a feladatot, azt meg kell csinálniuk. Nem az van, hogy ők adnak 
utasításba a képviselőknek olyat, hogy mit tehet egy képviselő azzal az összeggel, 
ami ráesett a körzetébe. Minden egyéni képviselő, akinek a körzetére jutott összeg, 
arra költi azt, amire akarja. Ha dűlőutat újít fel, akkor dűlőutat, ha padokat vesz 
belőle, akkor padot vesz, ha a körzetébe kapubejárót csináltat, akkor azt csináltatja 
meg, majd ő elszámol. Vagy akkor azt kell mondani, amit már polgármester úr 
régóta mondott, hogy nem 8 felé kell osztani ezeket az összegeket, hanem rá kell 
bízni szakemberekre és akkor majd a szakemberek döntenek arról, hogy mi a 
fontos. Akkor mindig sorra kerül minden fontos hely, és lehet, hogy mondjuk a 2-es 
körzetbe kell 4 MFt, vagy a 4-es körzetbe kell 5 MFt, lehet hogy a 8-asba csak 1 
MFt kell, vagy a 8-asba kell 10 MFt, az 1-esbe meg 1 MFt. 
 
Dr. Sóvágó László: Nyilván nem maga vezeti ezt a várost, ezért tudomásul veszi, 
hogy más igények is megfogalmazódtak. Rég azt mondta, hogy nem lehet ezt a 
pénzt szétosztani. Meg kell mondani, melyek az égető feladatok, és ha egy 
körzetben ebből több van, akkor nyilván ott kell megcsinálni. Ezt minden 
alkalommal elmondják, de hát a többség mindig másképp dönt végül. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

140/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. évi költségvetését az alábbiak szerint változtatja meg: 
az orosz charter-járatok támogatására elkülönített 4,5 millió Ft a 
következőképpen kerül átcsoportosításra: 
- 2 millió Ft a külterületi lakott dűlők felújításának újabb ütemére a 

Mezőgazdasági Bizottság döntése alapján; 
- 2,5 millió Ft az 5 belterületi választókerület körzet közterület-felújítási 

igényeire a Városfejlesztési, Műszaki Bizottság döntése alapján. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  polgármester 

 
 
 



 20 

Tizenkilencedik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta és 1 nemmel, 
valamint 4 tartózkodással elutasította a határozati javaslatot. A pénzügyi, 
gazdasági bizottság 2 igen és 3 nem szavazattal szintén nem támogatta az 
előterjesztést. 
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és azt a módosítást javasolta, hogy amennyiben a testület támogatja 
az előterjesztést, akkor kezdődjön meg a helyszín keresése és a konkrét tervezése 
a szóban forgó két objektumnak. 
Képviselőként azonban hangsúlyozta, hogy nem ért egyet azzal, hogy az 5 MFt-ot, 
mint keretösszeget nevesítsék a határozati javaslatban. Hiszen ezt így előre 
általában nem szokás, különösen nem úgy, hogy igazából nincsenek tervek 
magáról a kivitelezésről, nem ismert annak az alapterületnek a nagysága, maga az 
a hely sem ismert, ahová ez a két létesítmény kerülne. Ezért mindenképpen azt 
javasolta, hogy először a tervezés történjen meg, találják meg a minden 
szempontból megfelelő helyét ennek a két létesítménynek, aztán ha minden 
szükséges információ rendelkezésre áll, akkor rendeljék hozzá  a szükséges 
összeget. 
 
Majoros Petronella: Az ötlet mindenképpen dicsérendő és nagy hiányt pótol, 
hiszen óriási igény lenne és van is ennek a hiánynak a megoldására. Jegyző urat 
kérdezte, hogy régebben egy beszámolót láttak itt a hivatalban látványképekkel 
együtt, talán terv is volt az, amelynek része volt egyébként az extrémsport 
tevékenységek kielégítése is. Ez most hol tart, a fiókban van, milyen állapotban áll 
ott? Kezdhetnek-e a jegyző úr szerint a közeljövőben ezzel valamit? Vagy itt van 
előttük ez az anyag, és élni kell ezzel az azonnali és egyébként tényleg nagy igényt 
kielégítő lehetőséggel? 
 
Dr. Sóvágó László: Nem rossz dolog, hogy egy ilyen épül, hogy egy ilyen szándék 
van. Semmi másban nem lát most elkötelezettséget, a pénzben sem. Azt a 
szándékot, hogy egy ilyen legyen, azt úgy érzékeli, hogy van ilyen igény a lakosság 
részéről, amit megpróbálnak megoldani. Azzal is egyetért, hogy első lépcsőként 
meg kell nézni, hogy hol lehet ezt létesíteni és akkor kb. ott tartanak majd időben, 
hogy lesz konkrét költségvetés is, és akkor megnézik, hogy mennyi pénzt tudnak 
elkülöníteni, de most is - mindenféle pénz nélkül is - meg lehet kezdeni a munkát. 
Valóban az egy nagyon sarkalatos kérdés, hogy hol lehet ezt megvalósítani. Erre 
van 2 hónap. Készüljön egy előterjesztés a hivatal részéről arról, hogy a lehetséges 
területeket megvizsgálták a képviselő urat bevonva. Januárban már látják, hogy 
mennyi pénz áll rendelkezésre, és akkor indulnak a konkrét cselekvéssel. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Most folyik a projekttervezés a következő 7 éves uniós 
ciklusra, hisz a legutóbbi ülésen is voltak itt elképzelések. Majd valamikor a jövő év 
végén meglátják hogy a pályázati rendszerbe mi fér bele, és mi nem. 
 
Tóth Attila: Polgármester úr összefoglalta, hogy ez az előterjesztés tulajdonképpen 
egy ilyen elvi hozzájárulást kér, a konkrét munka az későbbiekben kezdődik meg. Itt 
az extrémsport alatt kifejezetten a különböző típusú kerékpárral, gördeszka, 
görkorcsolya stb. történő sportolást kell érteni és ennek a mérete egyébként nem 
nagy, egy ilyen pálya kb. akkora, mint egy kézilabda-pálya, tehát egy 20 x 40 m-es 
területen, vagy picit nagyobb 25 m-es területen meg lehet valósítani annyi elemmel, 
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hogy ez kielégítse a meglévő igényeket. Ez gyakorlatilag egy elvi hozzájárulás és 
arra szeretné kérni képviselőtársait, hogy ezt most támogassák. 

 
Kocsis Róbert: Van egy másik része is az előterjesztésnek: ez a kondiparkos rész. 
Tehát akkor már úgy is lehet kalkulálni, hogy kétszer ekkora helyre van szükség. 
Azt is el kellene dönteni, hogy ezek együtt legyenek egymás mellett, vagy a város 
két különböző pontján. Azt mindenképpen javasolná, kiegészítve polgármester urat, 
hogy az illetékes szakbizottságok mellett azt az egyéni képviselőt is vonják be a 
munkába majd, akinek a körzetét kiszemelik erre. Azért, mert ezeket a pályákat a 
környezetének is el kell fogadnia, mert volt arra már példa, hogy ad-hoc jelleggel a 
Gázláng pályára, vagy arra a környékre telepítették ezt-azt és aztán ott nagyon 
hamar fellázadt a környező lakosság ellene. Ezért ez egy hosszú folyamat lesz. 
Maga részéről, mint a városközpont képviselője nagyon üdvözli és nagyon nagy 
elkötelezettséggel tudja támogatni ezt az előterjesztést, mert tapasztalja, hogy az 
összes támfalat, az összes rámpát, amik egyébként akadálymentesítési célból 
épültek, lépcsőket, minden egyebeket használnak a BMX-esek és a gördeszkások 
és ezek azért jelentősen kopnak e használat miatt, amelynek a helyreállítása, 
renoválása az önkormányzat pénzbe kerül. Míg odajutnak, hogy ezeket felújítsák 
addig rontják az összhatást a letöredezett lépcsőfokok vagy támfalszélek kiesett 
téglái. Nagyon támogatja az ötletet, csak hangsúlyozni szeretné, hogy kellő 
körültekintéssel hozzák meg az ezzel kapcsolatos döntést. 

 
Dr. Papp Jenő: Kicsit meglepődött, amikor ezt az előterjesztést megkapta, mert 
nem volt divat az, hogy a 2014-es költségvetésre bármilyen ilyen előterjesztést 
tegyenek. Emlékszik rá, hogy polgármester úr ilyenkor határozottan felszólalt, hogy 
ez jövőre tartozik, ezzel ne foglalkozzanak, ez így volt mindig is. A másik az a 
sportokhoz tartozik, vannak itt másik sportok is. Úgy tudja, hogy évek óta kínlódnak 
(nem elvetve ezt a kezdeményezést) azzal, hogy műfüves focipályája legyen a 
városnak, és más, egyéb pályák sincsenek, de igény van rá, amelyet többször 
leszavazza egyik vagy másik képviselő, vagy legalábbis a fele a képviselőknek 
szisztematikusan. Ez az önrész, ha úgy nézi majdcsak ugyanannyi, mint amennyi 
ennek a műfüves pályának, szinte egyforma s két összeg. Ennek ellenére a jövőben 
nem zárkózik el ettől, de azt nagyon vizsgálják meg, hogy milyen területen létesítik. 
Azzal egyetért, hogy az illető képviselő, amelynek a területén létesítik a pályákat, az 
a környezeti tanulmányt vizsgálja meg. Javasolná, hogy valamely felelős személy, 
egyesület kapja meg ezt a területet, akinek felelőssége van ennek az őrzésére, 
karbantartására. Ez egy veszélyes sport, itt tudomásul kell venni azt, hogy csontok, 
lábak, kezek fognak törni. Nehogy aztán a végén a város legyen azért a felelős, ha 
valamilyen szabálytalanság történik. Azt javasolta, hogy ne tárgyalják ezt a témát, 
ezt majd a költségvetéssel együtt, a többi sportigényekkel kapcsolatban tárgyalják 
meg. 

 
Dr. Sóvágó László: Semmi kivetnivalót nem lát benne, hogy ha a decemberi ülésre 
kapnak egy anyagot, hogy hol lehet ezt elvben megvalósítani. Ez pénz nélkül 
megoldható, ide lehet hozni, ez nem pozitív, vagy negatív döntés, hanem 
egyszerűen nézzék meg, hogy elvben hol lehetne ilyen területet kialakítani. Erre 
van 2 hónapja a hivatalnak, vagy akinek ötlete van, akkor az megteszi. A 
költségvetés tárgyalásakor lépjenek előbbre, akkor majd eldöntik hogy mire futja a 
pénzük. 

 
Tóth Attila: Ennek a két tevékenységnek, azaz az extrémsportpályának és az 
edzőparknak nem kell egymás mellett lennie, sőt az a jó, ha nincs egymás mellett. 
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Ha valaki járt már edzőteremben az tudja, hogy az edzést általában csendben 
végzik, nehogy rájuk szakadjon valami súly, tehát ez nem egy hangos tevékenység. 
Az extrémsportpálya egy zajosabb tevékenység színhelye, itt valóban jobban körül 
kell tekinteni, és ahogy Papp Jenő képviselő úr felvetette, van ezt a sportot űző 
fiataloknak egy egyesülete erre vonatkozóan, velük is már felvették a kapcsolatot és 
őket is szeretnék majd belevonni ebbe az egész folyamatba, akár olyan szinten, 
hogy pálya őrzésével, biztonsági dolgokkal kapcsolatban tárgyalnak velük. Ez az 
előterjesztés most csak egy elvi hozzájárulás, és ebben kérné a képviselőtársai 
támogatását.  

 
Dr. Sóvágó László: Javasolta, hogy fogadják el azt, hogy elviekben ezzel 
egyetértenek, konkrét összegről a költségvetés ismeretében döntenek és 
decemberig lássák, hogy hol lehet ezeket megcsinálni és mindezzel bízzák meg a 
jegyző urat.  

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

 
141/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
hozzájárulását adja az előterjesztésben szereplő extrémsportpálya és 
edzőpark tervezésére, építésére irányuló előkészítő tevékenységekhez; a 
szükséges költségek konkrét összegéről a 2014. évi költségvetés 
ismeretében döntenek. 
 
A képviselő-testület megbízza a polgármesteri hivatalt és az illetékes 
szakbizottságokat az előkészítő munkák elvégzésével, amelynek 
eredményéről a 2014. évi januári képviselő-testületi ülésre kér előterjesztést.  
 
Határidő: 2014. évi januári képviselő-testületi ülés 
Felelős: jegyző 

 

Huszadik napirend: 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) és 2 tartózkodással 
(Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

142/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott a tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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Huszonegyedik napirend: 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) 
és 1 tartózkodással (Radácsi Gusztáv) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

143/2013. (X.17.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 

Huszonkettedik napirend: 
 
Majoros Petronella: Elfogadja a kérdésére adott választ. 
 

Huszonharmadik napirend: 
 
Dr. Papp Jenő: Elfogadja az interpellációjára adott választ. 
 

 

BEJELENTÉSEK: 
 
Örvendi László: Mint önkormányzati képviselőt, becstelen támadás érte. Tudja, 
hogy közszereplőként sok kritikát el kell tűrnie, de ez már túllépett a tűréshatáron. 
Miről van szó: egy helyi internetes - magát sajtónak nevezett - újság a becsületébe 
gázolt, a hitelét rontotta azzal, hogy a közelmúltban „Hajdúszoboszló első 
földmutyisa” címmel rágalmat zúdított rá. Arról van szó, hogy a Nagyhegyesi Gazda 
Kft-nek 6 %-ban ő a tulajdonosa. Ez a kft. bérel 2 db földdarabot, amelyik a művelt 
területei közé beékelődött, 0,29 ha és 0,47 ha nagyságban. Ezt a két földdarabot a 
Nemzeti Földalaptól törvényesen, minden bérleti díjat kifizetve, évek óta bérli a kft., 
nem ettől a kormánytól kapták. Ezeket a földdarabokat nem hirdeti meg pályázattal 
a Nemzeti Földalap, hanem a meglévő szomszédoknak felajánlja, és 
kényszerhasznosítás során adja ki művelésre. Mindezek alapján visszautasít 
mindenféle földmutyizásról szóló rágalmazást, és mindenféleképpen elindítja a jogi 
lépéseket. 
 
Dr. Sóvágó László: Nem lenne jó, ha ez megismétlődne, mármint az, ahogy itt a 
képviselő úr reagált. Ő is tudna újságokat előszedni és elmondani, hogy róla mit 
állítottak. Itt közérdekű dolgokkal kell foglalkozni, ha valakit sérelem ér, akkor 
javasolta, hogy egyéni eljárás keretében orvosolja, de ne hozzák ide ezeket a 
problémákat, mert ez nagyon messzire vezethet, mert akkor mindenkinek joga 
lenne, bármilyen tény jelenik meg róla a sajtóban, itt nyilvánosságra hozni és 
megvitatni. Akkor viszont szót kellene adnia a másik félnek is, mert lehet, hogy az 
nem úgy látja, vagy lehet hogy nem is ezt írta. Ez nem jó dolog így, nem kell ezt 
csinálni. Mindenkit arra kért, hogy itt azzal foglalkozzanak, ami a napirendben van 
és a dolguk. 
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Dr. Vincze Ferenc: Testvérvárosi ügy: Dicsőszentmártonban november 16-án 
ünneplik az ottani magyarok - nem az önkormányzattól jött a meghívó - a magyar 
oktatás 140. évfordulóját és 4 fős delegációt hívtak. Jelen állás szerint Varga Imre 
és Lőrincz László kollégák mennének. Ha képviselők közül van jelentkező 
(november 15-i indulás és 17-i érkezés), akkor ezt szívesen veszik. Hangsúlyozta 
ismét, hogy nem önkormányzati meghívásról van szó. 
 
A képviselő-testület ülése 15.09 órakor befejeződött. 
 

K.m.f. 
 
 
 

     Dr. Sóvágó László                                   Dr. Vincze Ferenc 
         polgármester                                                                        jegyző 
 


