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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2012. október 11-én 16.18 órakor kezdődött általános 
közmeghallgatásáról. A közmeghallgatáson 3 állampolgár volt jelen. 
 
Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi István, 

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

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelent állampolgárokat, majd a 
közmeghallgatás menetéről, szabályairól szólt.  
 
Tóth Mihály, Attila u. 47.: Hallotta, hogy mindenki nagyon fel van 
háborodva az állattartás miatt. Nem sok állattartó van, csak ő és még 
néhányan, felesleges a nagy aggodalom, nem sokan fognak itt állatot 
tartani, gazdálkodni. Nincs garancia a szabad állattartásra, mert a nagy 
közfelháborodásra tekintettel, a Kormány meg is változtathatja az 
álláspontját. Az állami gazdaságot eddig sem bántották, ezután sem 
fogják, őt eddig is bántották, ezután is fogják. 
 
Horváth Gyuláné, Hajdúböszörmény: 2 évvel ezelőtt polgári pert 
nyert egy hajdúszoboszlói ügyvéd ellen, aki őt és családját 
hajléktalanná tette. Egy vállalkozó jogi képviselőjeként két családnak 
adott el egy ingatlant, többek között nekik, és így kerültek ők hajléktalan 
helyzetbe. Az ítélet szerint az ügyvéd a biztosításával és a saját 
vagyonával felel a kártalanításukért. A biztosító már fizetett az ítélet 
jogerőre emelkedése után, de az ügyvéd a saját vagyonából a mai 
napig nem fizetett egy fillért sem. Az ügyvéd házastársa itt 
önkormányzati képviselő hölgy, aki politikai befolyásával a végrehajtást 
mentesítette. A végrehajtást több esetben is kezdeményezték, 
eredménytelenül, a hölgy politikai befolyása miatt. Dr. Rácz Tibornéról 
van szó. Debrecenben a kormányhivataltól kért segítséget, hogy a 
családja kapja meg azt, ami jár: 2 évvel ezelőtt 8 millió Ft-ról van szó, 
kiszámolták, jelenleg ez már 22 millió Ft. Közölték vele, hogy a 
képviselő asszony felveszi vele a kapcsolatot, de ez a mai napig nem 
történt meg. Felhívja mindenki figyelmét, hogy segítse ezt a családot. 
 
Dr. Sóvágó László: Ez magánjellegű ügy, nem a testület 
kompetenciájába tartozik. 
 



2 

 

Kiss Klára, Somogyi u. 2/C.: Ez az első közmeghallgatás idén? Mert 
arról volt szó a múltkor, hogy kettő lesz. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Tavaly volt kettő közmeghallgatás, az idei 
munkaterv elfogadásakor csak egy közmeghallgatás szerepelt az idei 
évre. Nincs szükség kettőre, hiszen most sincsenek sokan itt. 
 
Kiss Klára, Somogyi u. 2/C.: Minden évben el kell jönni, és kérni, hogy 
kettő legyen? Amíg nem lesz kettő, és nem lesz barátságosabb a 
hangulat, addig nem lesznek itt többen. Úgy tapasztalja a lakosság 
körében, hogy szeretnének megszólalni, ha lenne kinek, és nem lenne 
falra hányt borsó. Szeretnének ők a főút másik oldalába is kerékpárutat, 
de hiába mondták el többször, nem történt semmi. Pedig nem 
lehetetlen, mert ami nem megy át először, akkor átmegy másodjára, 
csak lobbi kérdése az egész, susmus szünetben, és minden meg van 
oldva. Ha nincs értelme a közmeghallgatásnak, ha ennyire negatív a 
hozzáállás, akkor meg kell szüntetni. Ha mégis hasznos lenne 
hosszútávon a képviselőknek, hogy megszólaljon a köz, akkor ne 6 
nappal a közmeghallgatás előtt legyen kint a hirdetmény, ne legyen 
bezárva a Bocskai utcai bejárat, és legyen kettő közmeghallgatás egy 
évben, és akkor egy idő után többen lesznek és mernek megszólalni az 
emberek. 
 
A közmeghallgatás 16.28 órakor befejeződött, a képviselő-testület 
nyilvános ülésen folytatta munkáját. 
 

K.m.f. 
 
 

   Dr. Sóvágó László              Dr. Vincze Ferenc 
polgármester                                                              jegyző 

 


