
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
július 3-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Marosi György Csongor, Máté 

Lajos, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Tóth Attila, Harsányi 
István, Örvendi László, Majoros Petronella képviselők, Dr. Vincze 
Ferenc jegyző, Dr. Sléder Tamás aljegyző, Kunkliné Dede Erika 
egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Dr. Korpos Szabolcs 
technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő 
állampolgárok. 

 
Kocsis Róbert, Kanizsay György Béla, Radácsi Gusztáv képviselők hiányoztak az 
ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 
határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását és 
elfogadását javasolta, azzal a módosítással, hogy kiosztásra került ülés előtt két 
plusz előterjesztés, ezek napirendre vételéről is szavazzon a testület. 
 
A képviselő-testület a Városháza energetikai korszerűsítési pályázatáról szóló 
előterjesztés napirendre vételét 8 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth 
Attila) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; napelemes 
rendszerek kialakításáról szóló előterjesztés napirendre vételét 9 igen (Harsányi 
István, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; a meghívóban szereplő napirendet 8 
igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat és 1 tartózkodás 
(Marosi György Csongor) mellett támogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta: 
 

102/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztések önkormányzati intézmények alapító okiratainak 

módosításáról: 
a) Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

alapító okiratának módosítására. 
b) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió alapító okiratának 

módosítására. 
c) Előterjesztés a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény alapító okiratának 

módosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
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2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. közötti új hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés megkötésére. 
Előadó: vezérigazgató 

 
3. Előterjesztés Előterjesztések településrendezési tervek módosításával 

kapcsolatban: 
a) Előterjesztés a településrendezési tervek K-6 jelű módosításához 

(Bíbor-Horse Kft. kérelme). 
b) Előterjesztés a településrendezési tervek módosításáról a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) ZRt. kérelmére (előzetes döntés). 
Előadó: mb. főépítész 

 
4. Előterjesztések a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal jelzései, 

felhívásai alapján: 
a) Előterjesztés az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 

módosítására. 
Előadó: jegyző 

b) Előterjesztés a kormányhivatal HÉSZ módosítására adott szakmai 
véleménye alapján. 
Előadó: jegyző 

c) Előterjesztés a kormányhivatal városi televízió vezetői állásának 
betöltésére vonatkozó törvényességi felhívásával kapcsolatban. 
Előadó: polgármester 

 
5. Előterjesztés III. és a VI. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátásával 

kapcsolatban. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
6. Előterjesztés a Luther utca 47. szám alatti ingatlan értékesítéséről. 

Előadó: jegyző 
 
7. Előterjesztés végrendeleti öröklés elfogadásáról. 

Előadó: aljegyző-igazgatási irodavezető 
 
8. Előterjesztés külterületi közvilágítás bővítéssel kapcsolatosan. 

Előadó: főmérnök 
 
9. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 

 
10. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 

Előadó: aljegyző-igazgatási irodavezető 
 
11. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről. 

Előadó: polgármester 
 
12. Válasz kérdésre közterületi parkolók szezonon kívüli 

díjkedvezményeivel kapcsolatosan. 
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Előadó: főmérnök 
 
13. Előterjesztés napelemes rendszerek kialakításáról intézményeknél  

Előadó: jegyző 
 
14. Előterjesztés a Városháza energetikai korszerűsítési pályázatáról  

Előadó: jegyző  
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására. 

Előadó: polgármester 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 

Első napirend: 
 
A, 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Jogszabályi kötelezettségnek kell eleget 
tenni a módosítással. 
 
A képviselő-testület 8 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést (a döntéshozatalban 
8 fő vett részt) és a következő határozatot hozta: 
 

103/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kovács 
Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának Módosító 
Okiratát a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2. Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 

 
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott 
Módosító Okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére történő 
megküldéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
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B, 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Itt is jogszabályi kötelezettségnek kell 
eleget tenni. 
 
A képviselő-testület 7 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést (a döntéshozatalban 7 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
 

104/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió Alapító Okiratának Módosító Okiratát a 
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2. Hajdúszoboszlói Városi Televízió módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott 
Módosító Okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére történő 
megküldéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
C,  
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 9 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta: 
 

105/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény Alapító Okiratának Módosító Okiratát a 
határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
 
2. Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát elfogadja. 
 
3. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozattal elfogadott 
Módosító Okirat, valamint az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
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Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága részére történő 
megküldéséről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Második napirend: 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója. 
 
Nyéki István: Bizottsági ülésen elhangoztak olyan vélemények, mely szerint a régi 
közszolgáltatási szerződés nem szűnik meg automatikusan az újjal, ezért a 
határozati javaslatot kéri kiegészíteni a következőkkel: „Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződést köt a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt-vel 10 éves időtartamra, ezzel 
egyidejűleg a jelenleg érvényes szerződés közös akarattal megszűntnek tekinti.” 
 
A képviselő-testület az elhangzott kiegészítéssel együtt 9 igen (Harsányi István, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

106/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatói szerződést köt a Hajdúszoboszlói  
Nonprofit Zrt.-vel  10 éves időtartamra, ezzel egyidejűleg a jelenleg érvényes 
szerződés közös akarattal megszűntnek tekinti.  
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés 
mellékletét képező szerződést aláírja. 
 
Határidő: 2014. július 15. 

             Felelős: polgármester 
 vezérigazgató 
 

Harmadik napirend: 
 
A, 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 5 igen, 1 nem szavazat mellett támogatta. 
 
A képviselő-testület 8 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat és 
1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett támogatta az előterjesztést (a 
döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta és rendeletet 
alkotta: 
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107/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, valamit 
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/m4 rajzszámon). 
 
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. 
 
Határidő: 2014. augusztus 03. 
Felelős: jegyző 
 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
11/2014. (VII.03.) 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 helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (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, 
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- 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 0345/61 hrsz.-ú ingatlan alrészletének 

"kivett" művelési ágára. 
 
2. § Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képezi: 

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

Helyi építési szabályzat módosítása 
 
3. § A R. 21. § (Kereskedelmi, szolgáltató terület) (1) bekezdése kiegészül: 

"c) Az övezetben elhelyezhető lovasturisztikai szolgáltatáshoz 
kapcsolódó főző, pihenőhely. 
A főző pihenőhely faoszlopos, nádtetős kivitelben, természetes 
építőanyagok alkalmazásával építhető. 

d) A zöldfelületen kívül a további építés feltételeként, a telep 
telekhatárain háromszintű gyep+40 db cserje/150m2 + 1 db nagy 
lombkoronájú fa/150 m2 növényzet telepítendő a szabályozási 
terven jelöltek szerint. 

e) A szabályozási terven jelölt: 
- lélegző burkolatú út 
- egyszintű, gyepszintű növényzet 
kialakítandó felületeit a jelölt területnagyságban kell kialakítani." 

 
Szabályozási terv módosítása 

 
4. § a) A T-2 jelű szabályozási terv SZH1 tervlapon ábrázolt része a T-2/m4 
jelű szabályozási tervlapon ábrázoltak szerint módosul. 
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Záró rendelkezések 
 

5. § (1) a) A R. jelen rendelettel módosul az 1. §-ban felsorolt területre 
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 előírásait a hatályba lépést követően indított 
engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni. 

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
B, 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 9 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta: 
 

108/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, 
hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRt. kérelmére a hatályos 
településrendezési terveink módosuljanak 
a) az M35 autópálya Debrecen – Berettyóújfalu közötti nyomvonalának 

városunk közigazgatási területét érintő szakaszát illetően, 
b) A Püspökladány – Debrecen közötti vasúti szakasz korszerűsítése 

során a Szováti úti közúti felüljáró létesítése, valamint a vasútállomás 
és környezetének rendezését illetően. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződések 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 

Negyedik napirend: 
 
A, 
 
A képviselő-testület 9 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
12/2014. (VII.03.) önkormányzati rendelete 

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

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 143. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban és a 
Mötv 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, - az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 
egyetértésével - a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A rendelet 22. § (3) bekezdésének második mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„Ugyanezen bizottság végzi az összeférhetetlenség megállapítására irányuló 
kezdeményezés kivizsgálását, a vagyonnyilatkozatok vizsgálatát, valamint - 
az Mötv. 49. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján - az 
önkormányzati képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési 
kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatos jogkövetkezmények 
megállapítását.” 
 
(2) A rendelet 3. sz. mellékletének 20. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„20. Döntés összeférhetetlenséggel, vagyonnyilatkozattal, illetve személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásával 
kapcsolatos ügyben.” 
 
(3) A rendelet 4. sz. melléklete II. fejezetének 5. pontja kiegészül a következő 
rendelkezéssel: 
 
„Vizsgálat után megállapítja az önkormányzati képviselő személyes 
érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségének elmulasztásával 
kapcsolatos jogkövetkezményeket.” 
 

2. § 
 
(1) A rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő (1) bekezdés lép: 
 
„(1) A képviselő és a bizottság nem képviselő tagja a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően megtartja a tudomására jutott adótitkot, illetve 
köteles figyelemmel lenni a magántitokra, a személyi jogokra és a személyes 
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adatok védelmére. Titoktartási kötelezettsége megbízatásának lejárta után is 
fennáll.” 
 
(2) A rendelet 31. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„d) megküldi a képviselő-testület által - vagy átruházott hatáskörben - hozott 
döntéseket a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős 
szervnek;” 
 
(3) A rendelet 31. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel: 
 
„(3) Az Mötv. 82. § (3) bekezdésében szabályozott esetekben a polgármester 
a jegyzői feladatok ellátásával a polgármesteri hivatal - a képesítési és 
alkalmazási feltételeknek megfelelő - köztisztviselőjét bízza meg a jegyzői 
feladatok ellátására kiírt pályázat lezárultáig, illetve az akadályoztatás 
megszűnéséig, de legfeljebb hat hónap időtartamra.” 
 

3. § 
 
Ez a rendelet 2014. július 10-én lép hatályba. 

 
B, 
 
A képviselő-testület 9 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2014. (VII.03.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzat módosításáról szóló 24/2013. (XII.19.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, és a 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, - 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. 
(IV.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága egyetértésével - 
a következőket rendeli el: 

1. § 
 

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a helyi építési 
szabályzat módosításáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet. 
 

2. § 
 

E rendelet a kihirdetésekor lép hatályba. 
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C, 
 
Marosi György Csongor: A határozati javaslat arról szól, hogy a képviselő-testület 
pályázatot ír ki a városi televízió magasabb vezetői feladatainak ellátására. Ezzel azt 
a szokásformát rúgná fel a testület, ami régóta jellemző, hogy az egyik testület a 
másik testület kezét nem köti meg. Nem szavaz meg olyan előterjesztést, amely a 
következő testületre ró feladatot a pályázatkiírással. 
 
A képviselő-testület 2 igen (Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László), 4 nem (Örvendi 
László, Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő, Tóth Attila) szavazat és 3 
tartózkodás (Harsányi István, Majoros Petronella, Máté Lajos) mellett nem támogatta 
az előterjesztést (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta: 

 
109/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal HBB/04/00381-6/2014. ügyiratszámú, a városi 
televízió magasabb vezetői pályázatára irányuló törvényességi felhívását 
nem fogadja el.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Ötödik napirend: 
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 9 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatokat 
hozta: 
 

110/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2014. 
(IV.24.) számú képviselő-testületi határozatának 3. pontjában szereplő – a 
határozat többi pontjának változatlan hagyása mellett – felmondási határidőt 
2014. augusztus 31-re módosítja.  
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VI. 
számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását területi ellátási kötelezettséggel 
átadja, és megbízza a Minea-Med Kft-t 2014. szeptember 1-től a körzet 
működtetésével. A Kft.  székhelye: 4150 Püspökladány, Bethlen Gábor u. 
20., ügyvezetője: Dr. Kovács Petronella (szül: Debrecen, 1980.07.17. an: 
Gombos Erika) cégjegyzékszáma: 09-09-026059 mint egészségügyi 
szolgáltató. Ezzel egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a végleges 
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feladat-ellátási szerződés aláírására a Minea-Med Kft-vel, Dr. Kovács 
Petronella háziorvos személyes közreműködésének fenntartása mellett. 
 
Határidő:  2014. szeptember 30. 
Felelős: jegyző/irodavezető-helyettes 
 
111/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a III. számú 
felnőtt háziorvosi körzet ellátását területi ellátási kötelezettséggel átadja és 
megbízza a NORTAMEDICAL Bt.-t 2014. szeptember 1-től a körzet 
működtetésével. A Bt. székhelye: 4200. Hajdúszoboszló, Major u. 9. fsz. 3. 
ügyvezetője: Dr. Zudor Ágnes (szül: Debrecen, 1979.02.26. an: Kocsis Edit 
Róza) cégjegyzékszám: 09-06-015681 mint egészségügyi szolgáltató. Ezzel 
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a végleges feladat-ellátási 
szerződés aláírására a NORTAMEDICAL Bt-vel, Dr. Zudor Ágnes háziorvos 
személyes közreműködésének fenntartása mellett. 
 
Határidő:  2014. szeptember 30. 
Felelős: jegyző/irodavezető-helyettes 

 

Hatodik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta az előterjesztés 3. pontját, a bruttó 
47.200.000.- Ft eladási árat. 
 
A képviselő-testület 9 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta: 
 

112/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 
Hajdúszoboszló, Luther u. 47. szám alatti 5853 hrsz-ú ingatlannak 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában lévő ½-ed tulajdoni 
hányad bruttó 47.200.000,-Ft összérték 50%-ának megfelelő eladási áron 
történő értékesítéséhez, a Gajdos-Ker Kft. részére. 
Az önkormányzat az ingatlan értékesítéséből befolyó bevételt a Szép Ernő 
utcán található két, a TIGÁZ Zrt. tulajdonában lévő (3504/2 hrsz és 3504/4 
hrsz) teniszpálya megvásárlására kívánja felhasználni. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: jegyző 
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Hetedik napirend: 
 
Dr. Sléder Tamás: Kéri javítani a határozati javaslat 1. pontjában a helyrajzi számot 
6219-re. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1. pontját 9 igen (Harsányi István, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt); a 2. pontot 9 igen (Harsányi 
István, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta: 
 

113/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel 
elfogadja Szilágyi Sándorné (szül.: Bódi Piroska Irén) által tett 
végrendeletben megjelölt hajdúszoboszlói 6219 hrsz-ú ingatlan 3/4-ed 
tulajdoni illetőségét, a végrendeletben foglaltak tudomásul vételével. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteren keresztül utasítja a jegyzőt, hogy a hajdúszoboszlói 6219 
hrsz-ú ingatlan ¼-ed tulajdoni hányadának megvásárlása érdekében kezdje 
meg a tulajdonossal a tárgyalásokat, valamint a vételár tekintetében 3 M Ft-
os keretösszeget biztosít a 2014. évi költségvetési tartalék terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző  

 

Nyolcadik napirend: 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 7 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat és 2 
tartózkodás (Marosi György Csongor, Máté Lajos) mellett támogatta az előterjesztést 
(a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta: 
 

114/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 
közvilágítást érintő fejlesztéseket támogatja külterületen a 2014 évi városi 
költségvetés beruházások táblázat (13.sz. melléklet) „közvilágítás bővítés 
külterületen” megnevezésű keret erejéig az alábbi helyszíneken: 
- Csatornakertben 5 db lámpa felszerelésének terveztetése, 

engedélyeztetése és kivitelezése (Alma dűlő – 1 db; Körte dűlő – 2 db; 
Meggy dűlő 2 db) a korábbiakhoz hasonlóan a meglévő hálózat 
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folytatásaként, a lámpatestek minden második oszlopra történő 
felszerelésével. 

- Vénkertben legalább 4 db lámpa felszerelésének terveztetése, 
engedélyeztetése és kivitelezése a Vénszőlőskert dűlő végén a 
lámpatestek minden harmadik oszlopra történő felszerelésével. 

- Vénkertben a Fácán dűlőn további 4 db lámpa felszerelésének 
terveztetése, engedélyeztetése és kivitelezése, melynek darabszáma a 
tételes ajánlatadást követően csökkenhet a rendelkezésre álló keretet 
figyelembe véve. Kivitelezés esetén a meglévő hálózat folytatása 
történne meg, a lámpatestek minden harmadik oszlopra történő 
felszerelésével. 

Utasítja a jegyzőt a megvalósításhoz szükséges feladatok elvégzésére. 
 

Határidő: azonnal, megvalósításra 2014. október 15. 
Felelős: jegyző 

 

Kilencedik napirend: 
 
A képviselő-testület 9 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta: 
 

115/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról július hónapban adott jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Tizedik napirend: 
 
A képviselő-testület 7 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat és 2 
tartózkodás (Marosi György Csongor, Máté Lajos) mellett támogatta az előterjesztést 
(a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta: 
 

116/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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Tizenegyedik napirend: 
 
A képviselő-testület 9 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta: 
 

117/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Tizenkettedik napirend: 
 

Dr. Sóvágó László: Mivel az érintett nincs jelen, a következő ülésen lesz tárgyalva a 
napirend. 

 

Tizenharmadik napirend: 
 
Majoros Petronella: Melyek azok az intézmények, ahol kialakításra kerül a 
napelemes rendszer? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Egyelőre nem lehet tudni, még csak kiírás-tervezet van. Az 
energia-stratégiában szerepelnek sorban a legnagyobb fogyasztók, ezeket próbálják 
megvizsgálni. Jelenleg négy fogyasztó jöhet szóba: a Járóbeteg-Ellátó Centrum, a 
Művelődési Ház, a Kollégium, illetve a Városháza. 
 
A képviselő-testület 9 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta: 
 

118/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” c. pályázati konstrukcióra 
az alábbiak szerint: 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 4200 

Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3., 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. 
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 2307/9, 

5793/34 
3. Projekt megnevezése: Napelemes rendszerek kialakítása 

Hajdúszoboszlón 
4. Pályázati konstrukció száma: KEOP-2014-4.10.0/N 
5-6. Teljes beruházási, elszámolható összköltség: 49.899.824 Ft 
7. Önerő 0 Ft  
8. Igényelt támogatás: 49.899.824 Ft 
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Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy ha KEOP forrásból nyújtott 
támogatást nyer, akkor az önkormányzat az esetleg szükséges saját forrás 
összegét a költségvetésben elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Tizennegyedik napirend: 
 
A képviselő-testület 9 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot hozta: 
 

119/2014. (VII. 03.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az „Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése 
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia 
régiókban” c. pályázati konstrukcióra az alábbiak szerint: 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 4200 
Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.   

2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 6101 
3. Projekt megnevezése: Hajdúszoboszlói Városháza energetikai 

korszerűsítése 
4. Pályázati konstrukció száma: KEOP-2014-4.10.0/F 
5-6. Teljes beruházási, elszámolható összköltség: 149.987.000 Ft 
7. Önerő 0 Ft 
8. Igényelt támogatás: 149.987.000 Ft 
 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy ha KEOP forrásból nyújtott 
támogatást nyer, akkor az önkormányzat az esetleg szükséges saját forrás 
összegét a költségvetésben elkülöníti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Kérdések: 
 
Majoros Petronella: A költségvetésben több forrás lett elkülönítve különböző utcák 
tervezési munkálataira, többek között a Bordángát utca, a Bem utca, illetve az 
Olajmalom utca is szerepel a költségvetésben. A tervek az idei évben elkészülnek-e, 
illetve a Hajdú utca aszfaltozásának folytatására mikor kerül sor? 
 
Dr. Sléder Tamás: A tervezéssel kapcsolatban a közbeszerzést az önkormányzat 
lefolytatta, a tervezési szerződések hat részre vonatkozóan megkötésre kerültek. 
Azon utcák tervezési határideje, melyek még ebben az évben kivitelezésre 
kerülnének, július 20-a, a többi utca tervkészítése pedig szeptember vége felé van 
prognosztizálva. A közbeszerzési törvény lehetővé teszi, hogy a Hajdúszoboszlói 
Nonprofit Zrt bonyolítsa le az utcák felújítását, ez 10 utcát jelent, a Kbt. hatálya alá 
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tartozó három utca felújítása pedig várhatóan közbeszerzési eljárás lefolytatása után, 
szeptemberben történik, ebbe a három utcába tartozik a Hajdú utca is. 
 

Interpellációk: 
 
Majoros Petronella: Jelenleg is zajlanak a csapadékvíz-elvezető árkok felújításának 
munkálatai. Bár a kivitelezés is hagy kívánnivalót maga után, de inkább a 
helyreállításra szeretné a hivatal figyelmét felhívni. A Törökdomb u. 17. szám alatt 
összetört a kapubejáró. A kivitelező cég ígérte, hogy visszajön, azóta sem látták. A 
Bordángát u. 24. szám alatt hatalmas földkupac borítja az utcafrontot, így az ott élő a 
füvet sem tudja lenyírni a kapuja előtt, illetve ahogy kilép a kapuján, egy hatalmas 
betoncső is ott van hetek óta. Kéri, hogy ezek mihamarabb orvoslásra kerüljenek. 
Ezek olyan helyreállítási teendők, amelyek nem tűrhetnek halasztást, véges a lakók 
türelme is. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban válaszol az iroda az interpellációra. 
 
A képviselő-testület 14.20 órakor zárt ülésen folytatta munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 
 

     Dr. Sóvágó László                                 Dr. Vincze Ferenc 
         polgármester                                                                        jegyző 

 


