
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2007. július 05-én 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.   

 
Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő 

alpolgármester, Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi 
István, Örvendi László, Nagy Bálint, Vágó Zsolt, 
Erdei Gyula, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Kanizsay Béla, Radácsi Gusztáv, 
Dede Ernő képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, 
Farkasné dr. Ungvári Ilona aljegyző, Lőrincz László 
pénzügyi, gazdasági irodavezető-főkönyvelő, 
Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-
főmérnök, Nagyné dr. Kézi Éva egészségügyi, 
szociális irodavezető, Varga Imre oktatási, 
művelődési és sport irodavezető, Jenei Tibor 
idegenforgalmi referens, technikus, Molnár Viktória 
jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő állampolgárok.  

 
 Máté Lajos képviselő hiányzott az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. A meghívóban feltüntetett napirendek 
megtárgyalását javasolta, illetve kérte a Pénzügyi, Gazdasági Iroda és 
a Városfejlesztési, Kommunális Iroda előterjesztéseinek felvételét a 
napirendek közé, mert az előterjesztők ezt kérték. Javasolta továbbá, 
hogy a 10/e., illetve a 15. számú előterjesztéseket vegye le napirendről 
a bizottság az előterjesztők kérésére.  
 
Majoros Petronella: Ügyrendi javaslatában kéri a Mátyás király sétány 
forgalmi rendjének újbóli naprendre vételét. A sétányon továbbra is 
káosz van a közlekedésben, a kihelyezett táblák nem elegendőek a 
forgalmi rend szabályozására, az egyetlen eszköz erre a sorompó 
visszaállítása.  
 
Váradi Ferenc: Hiányolja a polgármesteri beszámolót. Kéri, hogy 
polgármester úr adjon tájékoztatást az elmúlt időszak témáiról. A 
másik tárgyalásra javasolt téma a nádudvari szemétlerakó. 
Felháborítónak tartja, hogy semmi előrelépés nem történik az ügyben. 
Kéri ezen témák felvételét a napirendek közé.  
 
Dr. Sóvágó László: Törvényes lehetőség nincs a kért témák 
szavazására. Nem zárkózik el azonban attól, hogy az „Egyebek”-ben 
sor kerüljön ezek tárgyalására, határozatot azonban nem lehet hozni. 
Az SZMSZ-ben szerepel, hogy képviselői indítványt az ülés előtt 10 
nappal lehet tenni.  
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Váradi Ferenc: 10 nappal az ülés előtt nem lehet benyújtani 
semmilyen témát, mivel nem tudni, hogy mi lesz napirenden.  A 
meghívóban pedig nem szerepel „Egyebek” pont.  
 
Majoros Petronella: 10 nappal ezelőtt a Mátyás király sétány még 
nem volt sétálóutca. Július 1-től lett annak nyilvánítva.  
 
Örvendi László: Ha most nem születik döntés, akkor továbbra is 
káosz marad a sétálóutcán.  
 
A képviselő-testület a termálvíz biztosításáról szóló előterjesztés 
felvételével 12 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Örvendi László) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett 
egyetértett. A kerékpárút pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató 
felvételével 16 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv, 
Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, Dede Ernő, Örvendi László, Marosi 
György Csongor) szavazat mellett, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, a 2007. évi ÉA-TEUT pályázat eredményéről szóló 
előterjesztés felvételével pedig 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó 
László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, 
Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, Dede Ernő, Örvendi 
László) szavazat és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett 
egyetértett. A módosított napirendet 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, 
Dede Ernő, Marosi György Csongor, Örvendi László) szavazat mellett, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta.  

 

Napirend:  
 
1.) Előterjesztés a www.szoboszloinvest.hu befektetési portál tartalmának   
      meghatározására 

Előadó: jegyző 
 

2.) Előterjesztés kistérségi többcélú társulási megállapodás elfogadására 
Előadó: jegyző 
 

3.) Előterjesztés a MÁV Zrt. kérelméről 
Előadó: főépítész  
 

4.) Előterjesztés a Vénszőlőskert részleges belterületbe vonásáról 
Előadó: főépítész 
 

5.) Előterjesztés intézmények átvilágítására 

http://www.szoboszloinvest.hu/
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Előadó: polgármester 
 

6.) Előterjesztés általános iskolai tanulócsoportok átszervezésére 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 

7.) Előterjesztés tantermek használatbavételéről és nevelési-oktatási 
intézmények alapító okiratának módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 

8.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft-vel és a 
Hajdúszoboszlói Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződésekről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

9.) Előterjesztés a városi rendőrkapitányság motorkerékpár vásárlási 
igényéről 
Előadó: jegyző 

 
10.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására: 

a.) az önkormányzati kitüntetéseket szabályozó rendelet 
módosítására, 

b.) a helyi környezet és természet védelméről szóló 
18/2003(X.20.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról, 

c.) a közterületek közműhálózat-fejlesztés céljából történő 
igénybevételének szabályairól szóló 5/2001(IV.01.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról, 

d.) a közterület használat, közterület hasznosítás helyi 
szabályairól szóló 8/1999(V.01.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról,  

f.) az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
törvényességi felülvizsgálatáról   

                        Előadó: jegyző 
 

11.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
a.) a Munkaügyi Központ állami tulajdonba adásával 

kapcsolatos utólagos döntés meghozatalára, 
b.) Gábor Áron u. 37. szám alatti ingatlan értékesítésére, 
c.) érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatosan 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

12.) Előterjesztés a cigány kisebbségi önkormányzattal kötött 
 együttműködési megállapodás jóváhagyására 

         Előadó: jegyző 
 

13.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal „B” épületének komplex  
         akadálymentesítéséről  

Előadó: irodavezető-főmérnök 
 

14.) Előterjesztés az ÉAOP pályázat benyújtására és önerő 
biztosítására 
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         Előadó: egészségügyi, szociális iroda vezetője 
 
15.) Előterjesztés a fürdő előtti árushelyek egységes arculatának 

 kialakítására 
         Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
16.) Előterjesztés az Európai Mobilitási Héttel kapcsolatosan 
         Előadó: irodavezető-főmérnök  
 
17.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

 végrehajtásáról 
         Előadó: jegyző 
 
18.) Tájékoztató közbeszerzési eljárások eredményeiről 

                      Előadó: polgármester 
 

19.) Előterjesztés termálvíz biztosításáról  
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő  
 
20.) Tájékoztató kerékpárút pályázatokkal kapcsolatosan  
 Előadó: irodavezető-főmérnök  
 
21.) Előterjesztés a 2007. évi ÉA-TEUT pályázat eredményéről  
 Előadó: irodavezető-főmérnök  
 
22.) Válasz Marosi György Csongor képviselő úr kérdéseire 
        Előadó: jegyző 
                      irodavezető-főmérnök 

 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
 
1.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására  
      Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
 
2.) Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására 

Előadó: polgármester 
 

Első napirend:  

 
Dr. Vincze Ferenc: Egyes bizottságok tárgyalták az anyagot. A címen 
vita volt. 2 javaslat hangzott el. Az egyik „Hajdúszoboszló – 
Magyarország fővárosa”, a másik pedig „Hajdúszoboszló, a 
fürdőváros.” Ezek közül kellene választani. Az első mondatban 
módosul: a „több mint ezeréves” helyett „közel ezeréves” a helyes. A 
lap alján pedig a „minőségét” szó után bekerül az „ez” szó. A 3. oldalon 
„rendszerükben” helyett „rendszerünkben” a helyes.  
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Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság tárgyalta az 
előterjesztést, a következő kiegészítéssel egyhangúlag támogatta: 
„Vendégeink több mint 60%-a évről-évre visszatér hozzánk, jelzi 
turisztikai kínálatunk sokrétűségét, minőségét, ez számunkra a 
legnagyobb elismerést jelenti.” 
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az elhangozott módosításokkal együtt egyhangúlag 
támogatta.  
 
Erdei Gyula: Az idegenforgalmi bizottság is tárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén tárgyalta az előterjesztést és a javasolt módosításokkal együtt 
egyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella: Amennyiben ez a szöveg kerül fel az internetre, 
kéri, hogy néhány stilisztikai javítást végezzenek benne.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést a javasolt módosításokkal együtt 
14 igen (Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó 
László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, 
Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, Dede Ernő, Marosi 
György Csongor, Kocsis Róbert) szavazat mellett, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
  154/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
www.szoboszloinvest.hu befektetési portál menüpontjait – a 
nyitólap szövegével együtt – a következők szerint elfogadja: 
 

- Nyitólap 
- Stratégiai dokumentumok 
- Helyi Építési Szabályzat 
- Önkormányzati ajánlatok befektetőknek 
- Egyéb ajánlatok befektetőknek 

 
Szükségesnek tartja a portál mielőbbi indítását, működésének 
tapasztalatairól tájékoztatást kér. 
 
Határidő: 2007. július 15., tájékoztatásra: 2007. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Második napirend:  

 
Váradi Ferenc: A 9. oldal kétszer szerepel az előterjesztésben, ezt 
javítani kell. Az elsőt kihagyni javasolja.  
 

http://www.szoboszloinvest.hu/
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A képviselő-testület az előterjesztést a javasolt módosítással együtt 15 
igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, 
Erdei Gyula, Dede Ernő, Marosi György Csongor) szavazat mellett, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
 
  155/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról 
szóló új társulási megállapodást az előterjesztés szerint 
változatlan szöveggel jóváhagyja. A megállapodás a 
 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által a 124/2004. (IX.9.), 
- Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
a 257/2004. (IX.28.), 
- Hajdúszovát Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete által a 80/2004. (VIII.26.), 
- Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete által a 179/2004. (IX.15.) 
míg 
- a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
Tanácsának 1/2004. (XII.14.) 
számú határozatával elfogadott társulási megállapodás helyébe 
lép. 
 
Határidő: 2007. augusztus 30. és folyamatos               
Felelős:  jegyző 
    

Harmadik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Tokai-Kiss Gábor válaszolt.  
 
Vágó Zsolt: Lakossági fórum lesz tartva az ügyben, ahol a lakosság 
tájékoztatva lesz.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, 
Dede Ernő, Marosi György Csongor) szavazat mellett, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
  156/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
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1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a 4804. j. (Szováti út) út térszini vasúti átjárója a 
közúti aluljáró elkészültét követően megszűnjön. 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a településrendezési tervek módosításába a 
tervezett különszintű vasúti átjáró pótlólag bekerüljön. Valamennyi 
alátámasztó munkarész, környezeti hatásvizsgálat és szakági terv 
biztosítása a MÁV Zrt. feladata. 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
szükségesnek tartja, hogy a tervek elkészültével a MÁV tervezői 
(vasút, közút, közművek tervezői) az érintett lakosság és cégek 
részére a körzetben külön lakossági fórumot tartsanak, és azon 
valamennyi felmerülő problémát, kérdést megnyugtatóan és 
szakszerűen tisztázzanak. 
 
Határidő:  2007. december 31. 
Felelős:  főépítész 
 

Negyedik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangúlag támogatja. Most csak az elvi 
engedélyezést szavazza meg a testület.  
 
Vágó Zsolt: A telektulajdonosoknak el kell mondani, anyagilag hogy 
érinti őket ez a döntés. Támogatja az előterjesztést.  
 
Marosi György Csongor: Támogatja az előterjesztést, áldatlan 
állapotok uralkodnak azon a részen.  
 
Tokai-Kiss Gábor: Mivel hétnél több ingatlant érint a döntés, így 
telekrendezést kell végezni, amit az építéshatóság engedélyez.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy a telek végei legyenek kiegyenesítve, 
illetve a belterületbe vonás a dűlőig terjedjen ki. Támogatja az 
előterjesztést.  
 
Tokai-Kiss Gábor: Amennyiben a tulajdonosok vállalják az összes 
felmerülő költséget, úgy lehet szó a 2. dűlő belterületbe vonásáról is.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, 
Dede Ernő, Marosi György Csongor, Örvendi László) szavazat mellett, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
 
  157/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
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1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi 
hozzájárulását adja, hogy a Kocsis Pál utca folytatásában a 
10207 hrsz-ú, a Fazekas Mihály u. bal oldalán pedig a 10123 
hrsz-ú ingatlanig a kert művelési ágú területek belterületbe 
vonásra kerüljenek. Az építéshatóság által engedélyezett 
telekalakítási tervnek megfelelően el kell készíteni a végleges 
belterületbe vonáshoz szükséges dokumentumokat, és azokat 
végleges elfogadásra ismételten a Képviselő-testület elé kell 
terjeszteni. 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
nem tartja szükségesnek a 10233 és 10124 hrsz-ú ingatlanokat 
érintő utcaátkötéseket, ezért kéri a főépítészt, hogy a 
településrendezési tervek módosítása során – pótlólag – ezt is 
vezettesse át. 
 
Határidő:  2007. december 31. 
Felelős:  főépítész 
 

 Ötödik napirend:  

 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A 
bizottság egyetért abban, hogy ésszerű takarékossági lépésekre 
szükség van, de a javasolt módszert nem tartja megfelelőnek. A 
bizottság javaslata az, hogy ne csak az iskolák legyenek átvizsgálva, 
hanem valamennyi költségvetési intézmény. A határozati javaslatban is 
szerepel, hogy az intézményvezetőknek a kért adatokat rendelkezésre 
kell bocsátani. Ezek az adatok jelen pillanatban is rendelkezésre 
állnak. Ha úgy dönt a képviselő-testület, hogy legyenek az intézmények 
átvilágítva, akkor a megállapodás megkötése előtt meg kell határozni a 
törvényi minimumot. A felsorolt települések adatait összehasonlítva 
megállapította a bizottság, hogy nem egyenlő feltételekkel vannak 
kezelve. Nincs étkeztetés és gazdasági munka sem az adott 
városokban. A bizottság véleménye szerint egy helyben születendő 
konszenzusos megoldás lenne a megfelelő. Az a bizottság javaslata, 
hogy az egész intézményrendszer legyen átvilágítva, ehhez az adatok 
rendelkezésre állnak.  
 
Dr. Sóvágó László: A 2,5 millió forint csak akkor lesz a cégnek 
kifizetve, ha törvényes úton, a jogszabályokat betartva 
megtakarításokra mutat rá a vizsgálat.  
 
Szandai Kázmér: Az oktatási intézményeknek nincs takargatnivalójuk. 
Az oktatásban már több súlyos, sok ember egzisztenciáját érintő 
megszorításokat kellett végrehajtani. Az intézmények költségvetésének 
tárgyalásakor gyakran tízezreken folyik a vita. Pénzkidobásnak tartja, 
ha olyan információkért fizet az önkormányzat, amelyek rendelkezésre 
állnak. Támogatja az oktatási bizottság módosító indítványát.  
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Váradi Ferenc: Már korábban felvetette, hogy hozzanak létre egy 
olyan bizottságot, amely az intézmények működését, költségvetését 
vizsgálja. Ez a bizottság létre is jött, de nem igazán mutatott fel semmi 
érdemlegeset. A határozati javaslatba a „sikerdíj” helyett „munkadíj” 
szót javasol beírni. Támogatja, hogy minden, a város által fenntartott 
intézmény át legyen vizsgálva.  
 
Marosi György Csongor: Támogatja az előterjesztést. Jobb, ha külső 
szakértő vizsgálja át a költségvetést.  
 
Szandai Kázmér: Kérdést tett fel, melyre Dr. Sóvágó László válaszolt.  
 
A képviselő-testület a módosított indítványt 7 igen (Váradi Ferenc, 
Szandai Kázmér, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Nagy 
Bálint, Erdei Gyula), 6 nem (Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Marosi 
György Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László) szavazat és 4 tartózkodás (Kocsis Róbert, Kanizsay Béla, 
Tarcsi András, Örvendi László) mellett elutasította, az eredeti 
előterjesztést a javasolt kiegészítéssel együtt 10 igen (Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó 
László, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor, Örvendi László), 5 nem (Harsányi István, Nagy Bálint, Erdei 
Gyula, Szandai Kázmér, Dede Ernő) szavazat és 1 tartózkodás (Tarcsi 
András) mellett, elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
  158/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
 

A testület megbízza a JUHA CONSULTING-ot a város 
valamennyi intézményének átvilágítására. Az intézményvezetők 
kötelesek a szükséges adatokat rendelkezésre bocsátani. 
Tudomásul veszi az ajánlatban szereplő árajánlatot, azzal, hogy 
feltárt különbözet hiányában a sikerdíj a polgármesteri keretet 
terheli. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2007. október 15. 
 

Hatodik napirend:  

 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, 
Dede Ernő, Marosi György Csongor, Örvendi László) szavazat mellett, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
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  159/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ában 
meghatározott jogkörében eljárva a Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskola jelenlegi 5. c. és 5. d. osztályát a 2007/2008-es tanévtől 
kezdődően átszervezéssel összevonja.   
Az intézményben a határozatlan idejű közalkalmazotti 
kinevezéssel rendelkező pedagógus és egyéb nevelő-oktató 
munkát segítők számát 2007. szeptember 1-től 42 főben, 
technikai alkalmazottak 27 főben határozza meg. 
 
Határidő:   2007. szeptember 1., illetve értelemszerűen  
Felelős:     jegyző 
        érintett intézmény vezetője 

 

Hetedik napirend:  

 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
egyhangúlag támogatta. A festési, javítási munkálatokra 731.000 Ft-ot 
javasol a bizottság.   
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést, egyhangúlag támogatta. A határozati javaslat 
harmadik pontját kiegészíti a következőképp: „Az ingatlan átadás-
átvétel részleteiről írásos megállapodás szülessen.” A hatodik pont 
utolsó mondatát törölni javasolja a bizottság.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is tárgyalta az 
előterjesztést. A bizottsági ülésen kérdésként felvetődött, hogy az 
intézményi átvilágításnak lesz-e befolyásoló hatása az 
óvodaigazgatóságra vonatkozóan. A bizottsági ülésen nem sikerült erre 
választ adni, ezért a bizottság oly módon foglalt állást, hogy a 
határozati javaslat 3-5-6. pontjait december 31-ig javasolja elnapolni. 
Tekintettel az óvoda épületének rossz állapotára, javasolta a bizottság, 
hogy akár a 3. sz. iskola megüresedett termeiben, vagy más 
önkormányzati ingatlanban vizsgálja meg az óvodaigazgatóság 
elhelyezésének lehetőségét.  
 
A képviselő-testület a módosított javaslatot 7 igen (Kocsis Róbert, 
Szandai Kázmér, Kanizsay Béla, Örvendi László, Harsányi István, 
Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő), 4 nem (Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv, 
Vágó Zsolt, Erdei Gyula) szavazat és 5 tartózkodás (Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László, Tarcsi András, 
Dede Ernő) mellett elutasította, az eredeti előterjesztést 15 igen 
(Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Tarcsi András, Dr. 
Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, Dede Ernő, 
Marosi György Csongor, Örvendi László) szavazat mellett, 
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
 
  160/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
 

I. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete engedélyezi a 
Rákóczi út 58-64. sz. alatti iskolaépületben tantermek használatát 
a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola  számára a 
később kötendő megállapodásban szereplő számban és 
feltételekkel. 
 
II. A Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola és a Hőgyes Endre 
Gimnázium és Szakközépiskola  igazgatója kössön 
megállapodást az átadott helyiségek használatbavételéről és 
működtetéséről, a költségek megosztásáról . 
 
III. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete engedélyezi a 
Rákóczi u 14. sz. alatti ingatlan átadását az Egyesített Óvodai 
Intézmény részére. Az Egyesített Óvodai Intézmény az átadott 
helyiségeket az óvodaigazgatóság elhelyezésére használhatja. 
Az ingatlan átadás-átvétel részleteiről írásos megállapodás 
szülessen. 
 
IV. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi 
LXXIX. tv. 102. §. (2) bek. a) pontjában meghatározott jogkörében 
eljárva az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja a Hőgyes 
Endre Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát a 2007. 
szeptember 1-től. 
 
V. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi 
LXXIX. tv. 102. §. (2) bek. a) pontjában meghatározott jogkörében 
eljárva 2007. szeptember 1-től az Egyesített Óvodai Intézmény 
alapító okiratát az alábbiakkal egészíti ki:  
 
Telephelye:  Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14.  
Helyrajzi száma:     6118 
Tulajdoni lap száma:   5965 
 
VI. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Rákóczi u. 14. sz alatti ingatlan felújítási munkáira 
731.000,-Ft-ot biztosít hitelfelvétellel.  
 
Határidő:  2007. szeptember 1. 
Felelős: jegyző 
 

Nyolcadik napirend:  

 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A Közüzemi Kft. szerződésével kapcsolatban leírtakat 
egyhangúlag támogatta. A VgZrt-vel kapcsolatban vezérigazgató úr 
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kérésére módosító indítványokról tárgyalt a bizottság. A 
szerződéstervezet 3. bekezdésének e., pontjában a zárójeles rész 
kiegészül „a temető fenntartásával, üzemeltetésével” résszel. A 8. 
bekezdés j., pontjában az „előre” szó törlésre kerül. A 9. bekezdés d., 
pontjában az „igényelheti” szó helyére a „jogosult” kerül. A 12. 
bekezdés a következőképpen módosul: „Az üzemeltető a vagyon 
üzemeltetéséért cserébe a VgZrt. éves üzleti tervében megállapított, 
elfogadott vagyonhasználati díjat….” A „havi” szó pedig törlésre kerül.   
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén megtárgyalta az előterjesztést és a pénzügyi bizottság 
módosításaival kiegészítve egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: A májusi testületi ülésen lekerült napirendről az anyag. 
Ez az előterjesztés ugyanaz, semmi változtatás nem történt benne. 
Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést a javasolt módosításokkal együtt 
16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, 
Erdei Gyula, Dede Ernő, Marosi György Csongor, Örvendi László) és 1 
nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
 
  161/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.-vel megkötendő 
üzemeltetési szerződést. 
 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Hajdúszoboszlói Zrt.-vel megkötendő üzemeltetési 
szerződést. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Kilencedik napirend:  

 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és a pénzügyi bizottság módosító 
javaslatát is. Az eredeti határozati javaslatot támogatta a bizottság.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság tárgyalta az 
előterjesztést. 600.000 Ft támogatást javasol a bizottság.  
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
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Majoros Petronella: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc 
válaszolt. Támogatja a rendőrség motorkerékpár vásárlási kérelmét, de 
hiányolja az egyéb járművek és a gyalogos rendőrök jelenlétét.  
 
Kocsis Róbert: A pénzügyi bizottság javaslatát támogatja.  
 
Váradi Ferenc: Hiányolja a rendőrkapitány levelét, amelyben leírja, 
miért van szükség a motorkerékpárok vásárlására. A kerékpárosok 
gyalogosan is ellenőrizhetők.  
 
Nagy Bálint: Szakmailag nem látja megalapozottnak a kérést. A 
rendőrség kéréseit ezidáig minden alkalommal támogatta, ezt az 
előterjesztést nem tudja megszavazni.  
 
A képviselő-testület az eredeti határozati javaslatot 9 igen (Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László), 4 nem (Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Majoros Petronella, 
Nagy Bálint) szavazat és 4 tartózkodás (Kocsis Róbert, Szandai 
Kázmér, Harsányi István, Dede Ernő) mellett elutasította, a módosított 
előterjesztést 10 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Tarcsi András, 
Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula), 2 nem (Váradi Ferenc, 
Nagy Bálint) szavazat és 5 tartózkodás (Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Örvendi László, Szandai Kázmér, Dede Ernő) mellett 
elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
  162/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói városi rendőrkapitányság részére munkájuk jobb 
ellátása érdekében két darab Aprilia SR. 50 Street motorkerékpár 
vásárlásához 300.000.-Ft/darab összegű támogatást nyújt a 
költségvetési hitelkeret terhére. 
 
Határidő: 2007. július 15. 
Felelős:   jegyző 
 

Tizedik napirend:  

 
A,  
 
Dede Ernő: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Három módosítást javasol a bizottság és egy 
kezdeményezése van. A 2. § (1) bekezdésében díszpolgári plakett 
szerepel, helyesen kitüntető jelvény leírásáról van szó. A melléklet első 
oldalán a kitüntető jelvény méretei nem helyesen szerepelnek, a 
jelvény 16 mm átmérőjű, a városcímer 9 mm magasságú. A bizottság 
javasolja, hogy a „Hajdúszoboszló Városért” kitüntetés pénzjutalma 
100.000 Ft helyett 200.000 Ft legyen. A bizottság kezdeményezi, hogy 
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a későbbiekben a díszpolgári címen kívül a többi elismerés mellé 
kitűző vagy jelvény rendszeresítését.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és a költségvetést nem érintő 
módosításokkal együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: A második oldalon a 5. § (1) bekezdésében a „bárki” 
szót javasolja módosítani: „minden hajdúszoboszlói választópolgár”. A 
(6) és (7) bekezdések összevonását javasolja, a következő szöveggel 
kiegészítve: „A Város Díszpolgára címből és a Hajdúszoboszló 
Városért kitüntetésből évenként csak egy-egy elismerés adható, míg a 
nyolc díjcsoportból csoportonként több is, de az összesen kilenc 
adományozható díjszám nem léphető túl.” Javasolja beírni a 
rendeletbe, hogy az emlékéremből évente több is kiadható. A 6. §-ban 
törölné azt a részt, mely szerint a díszpolgár tanácskozási joggal részt 
vehet a testületi üléseken. Az ingyenes díszsírhely adományozását, 
illetve a kitüntettettek fényképének elhelyezését sem támogatja. A 8. §-
ban a díszpolgári cím visszavonásával sem ért egyet, kerüljön törlésre.  
 
A képviselő-testület 2 igen (Váradi Ferenc, Kanizsay Béla), 7 nem 
(Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Örvendi László, Nagy Bálint, 
Tarcsi András, Erdei Gyula) és 7 tartózkodás (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő) elutasította azt a 
javaslatot, mely szerint a díszpolgárok a képviselő-testület ülésein 
tanácskozási joggal részt vehessenek. A képviselő-testület azt a 
jogosultságot, hogy a díszpolgárokat ingyenes díszsírhely illeti meg, 2 
igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula), 8 nem (Dr. Rácz Tiborné, Vágó 
Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Nagy Bálint, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Örvendi László) és 7 tartózkodás (Kocsis Róbert, 
Harsányi István, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Szandai Kázmér, Dr. Papp Jenő) mellett elutasította. A 
díszpolgárok fényképének albumban történő elhelyezését 2 igen 
(Kocsis Róbert, Váradi Ferenc), 7 nem (Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Nagy Bálint, Marosi György Csongor, 
Örvendi László) szavazat és 8 tartózkodás (Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Tarcsi András, Erdei 
Gyula, Szandai Kázmér, Dr. Papp Jenő) mellett nem támogatja. A (6) 
és (7) bekezdések összevonására vonatkozó javaslatot 2 igen (Kocsis 
Róbert, Váradi Ferenc), 7 nem (Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Dede Ernő, Nagy Bálint, Marosi György Csongor, Örvendi 
László) szavazat és 8 tartózkodás (Harsányi István, Kanizsay Béla, Dr. 
Sóvágó László, Majoros Petronella, Tarcsi András, Erdei Gyula, 
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Szandai Kázmér, Dr. Papp Jenő) mellett elutasította. A képviselő-
testület az eredeti előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, Dede Ernő, 
Marosi György Csongor, Örvendi László) és 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat mellett támogatta és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

14/2007. (VII. 05.) Ör.számú rendelete a városi önkormányzati 
elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V. 

30.) Ör. számú rendeletének módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 1.§. /6/ bekezdése a./ pontjában foglalt 
felhatalmazás alapján a városi önkormányzati 
elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) 
Ör. számú rendeletének (a továbbiakban: rendelet) módosítására 
az alábbi rendeletet alkotja: 

 
1.§ 

 
(1) A rendelet 2.§ jelenlegi tartalma az (1) bekezdésszámot 
kapja és az „és a vele járó pénzjutalom mértékét” kifejezés a 
szövegben hatályát veszti. 
(2) A rendelet 2.§-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel: „A 
díszpolgári cím a legmagasabb erkölcsi elismerés, amellyel 
Hajdúszoboszló városa tiszteletét és háláját fejezi ki a kitüntetett 
személynek, anyagi javadalmazást nem kapcsolva hozzá.” 
 

2.§ 
 
(1) A rendelet 5.§ (4) bekezdésének tartalma hatályát veszti, 
helyébe az alábbiak lépnek: „Az elismerő címet, a kitüntetéseket 
és a díjakat a városi emlékünnepen, ünnepélyes keretek között 
kell átadni. Kivételes esetben, az érintett személy indokolt 
kérésére az adott területhez kapcsolódó országos szakmai nap, 
vagy más ünnepnap alkalmából is átadhatók a címek, a 
kitüntetések és díjak.” 
(2) A rendelet 5.§ (6) bekezdésének tartalma hatályát veszti, 
helyébe az alábbiak lépnek: „Évenként összesen legfeljebb 9 
kitüntetés és díj adományozható.” 
(3) A rendelet 5.§-a kiegészül az alábbi tartalmú (7) 
bekezdéssel: „A kitüntetések és díjak megosztva is 
adományozhatók.” 
 

3.§ 
 
A rendelet 7.§-ának tartalma hatályát veszti. 



 16 

 
4.§ 

 
A rendelet 9.§ (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

5.§ 
 
A rendelet mellékletének jelenlegi szövege hatályát veszti, 
helyébe az alábbiak lépnek: 
 

„MELLÉKLET 
 
A díszpolgári oklevél a város címerével ellátott, „Díszpolgári 
Oklevél Hajdúszoboszló Város Önkormányzata” feliratú 
hengertokban elhelyezett függő pecsétes oklevél, amely a 
következőket tartalmazza: felül középen Hajdúszoboszló város 
címere, alatta díszes betűvel (iniciálé) kezdve az alábbi szöveg:  
„Mi, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete, Hajdúszoboszló város közönsége nevében az alantírott 
hónapnak napján és esztendejében testületi ülésre összegyűltünk 
és ezen határozatunkat adjuk emlékezetül mindenkinek akiket 
illet, avagy a jövőben illetni fog. Azon nemes lovas hajdú elődeink 
dícséretes meghagyását, hogy mindazok, akik városunk 
fejlődését minden tekintetben előmozdították, kapjanak a későbbi 
nemzedék számára is maradandó, írásba foglalt elismerést. 
Városunk lakosságától elnyert jogunknál és tisztünknél fogva, 
egyhangú lelkesedéssel úgy határoztunk, hogy …… (név)  
Úr/Úrhölgynek hervadhatatlan érdemeiért a Hajdúszoboszló 
Város Díszpolgára címet adományozzuk. Ennek hiteléül ezt az 
oklevelet részére kiszolgáltattuk és Hajdúszoboszló városának 
címeres függő pecsétjével elláttuk, fentieket polgármesterünk és 
jegyzőnk hiteles aláírásukkal megerősítik. Kelt Hajdúszoboszló 
városunkban, szeptember 2-án, az Úrnak … . esztendejében.”  
A díszpolgári oklevélnek tartalmaznia kell az adományozó 
határozat számát és keltét. 
 
A fényképes díszpolgári igazolvány tartalma megegyezik az okirat 
tartalmával. 
 
A díszpolgári kitüntető jelvény 16 mm átmérőjű, világoskék 
szegélyű, arany alapon elhelyezett 9 mm magasságú színhű 
városcímer. A jelvény anyaga 14 karátos arany, a rajta lévő 
városcímer tűzzománc technikával készül. A szegélyen körben a 
„Hajdúszoboszló Város Díszpolgára” felirat, hátlapján az 
adományozott neve és az adományozás időpontja. 
 
A „Hajdúszoboszló Városért” kitüntetés 80 mm átmérőjű, kör 
alakú bronz plakett, amelynek egyik oldalán a város címere, alatta 
„Hajdúszoboszló Városért” felirat van. 
A kitüntetéssel járó pénzjutalom bruttó 100.000,-Ft. 
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A „Hajdúszoboszló 1606” emlékérem 60 mm átmérőjű kör 
alakú bronzplakett, egyik oldalán a város címere, alatta a 
„Hajdúszoboszló 1606” felirat. Az adományozó levél a város 
címerével ellátott papíron az adományozott anyanyelvén 
feltüntetett, a polgármester és a jegyző által aláírt irat. 
 
Az önkormányzati díjakat „Hajdúszoboszló Város … Díja, 
évszám, díjazott neve, dátum” feliratot tartalmazó, a város 
címerével ellátott, a polgármester és a jegyző által aláírt oklevéllel 
adományozzák. A díjakkal bruttó 50.000,-Ft pénzjutalom jár.” 
 

6.§ 
 
Jelen rendelet 2007. augusztus 1-jén lép hatályba. 

 
B,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatásra javasolja.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén tárgyalta az előterjesztést. Váradi képviselő úrnak több 
módosító javaslata is volt, ezek közül támogatta a bizottság a 3. § 
kiegészítését, mely szerint a közútra felvitt szennyeződés 
eltakarításáról a fővállalkozónak, generálkivitelezőnek kell 
gondoskodnia. Ezekkel a módosításokkal egyhangúlag támogatta a 
bizottság az előterjesztést.  
 
Vágó Zsolt: Kevesli a kiszabható 30.000 Ft-os bírságot, ennek nincs 
visszatartó ereje.  
 
Váradi Ferenc: Rapcsák úrral megállapodtak abban, hogy a nyáron 
készítenek közösen egy olyan rendeletet, amely egységes szerkezetbe 
foglalja az egész témát.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 15 igen (Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, Dede Ernő, Marosi György 
Csongor, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat mellett elfogadta és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  
 15/2007. (VII. 05.) számú rendelete  

a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 
20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
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bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a többször 
módosított, a helyi környezet és természet védelméről szóló 
18/2003. (X. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1. § 
 

A rendelet 3. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul, ezzel 
együtt a (7)-(8)-(9) bekezdés hatályát veszti: 
 
(6) A közterületen tilos: 
- vegyi-környezetszennyező anyagokat használni síktalanításra 
(pl. konyhasó); 
- csapadék-vízelvezetőkbe szennyezett anyagot juttatni (pl. 
kommunális szennyvíz, mosóporos víz, vegyszeres víz, állati 
hígtrágya stb.); 
- minden egyéb környezetszennyező tevékenység. 
 

2.§ 
 

A rendelet 3. §-a új bekezdéssel egészül ki, melynek számozása 
(11) bekezdés lesz, ezzel együtt az eddigi (11) bekezdés 
számozása (12)-re változik: 
 
(11) Társasházak vonatkozásában az (1)-(3) bekezdésekben 
foglalt kötelezettségek betartásáért a közös képviselő felel, 
kivéve, ha a társasház alapító okirata, szervezeti és működési 
szabályzata vagy a társasház által megkötött, erre vonatkozó 
szerződés mást nevez meg. 
 

3.§ 
 

A rendelet 4. §-a új, (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
(4) Az építési terület és a felvonulási útvonalak, az építkezéssel 
érintett közutak tisztántartásáról, a terület elkerítéséről, az építési 
tevékenységgel kapcsolatban a közterületen, az önkormányzati 
utakban vagy közutakban keletkezett károk és elváltozások 
helyreállításáról a kivitelezés megkezdésétől, a munkaterület 
átvételétől a végleges átadásáig a kivitelező, több kivitelező 
esetén a lebonyolító (generálkivitelező) köteles gondoskodni. A 
felelős természetes személy nevét, címét és elérhetőségét 
feltüntető táblát jól láthatóan kell elhelyezni. 
 

4. § 
 
A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
 
Aki a rendelet 3. §-ának (1)-(10) bekezdésében foglalt 
szabályokat megszegi, az elköveti a „magánterület vagy 
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közterület tisztaságát veszélyeztető” szabálysértést és 30.000 Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

5.§ 
 

A rendelet 5. §-a új bekezdéssel egészül ki, melynek számozása 
(2) bekezdés lesz, ezzel együtt az eddigi (2) bekezdés 
számozása (3)-ra változik: 
 
Aki a rendelet 4. §-ának (4) bekezdésben foglalt kötelezettségét 
megszegi, az elköveti az „építkezéssel kapcsolatos” 
szabálysértést és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
 

6.§ 
 

A rendelet 7. §-ának (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(1) A választási plakátok eltávolítása és az eredeti állapot 
helyreállítása az elhelyező, illetve annak a kötelessége, akinek az 
érdekében azokat elhelyezték. Az eredeti állapot helyreállítására 
rendelkezésre álló határidő a választást követően 30 nap. 
 

7. § 
 

A rendelet 7. §-ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(2) Aki a 6. § (2) és (4), illetve a 7. § (1) bekezdésben foglalt 
kötelezettségét megszegi, az elköveti a hirdetések elhelyezésével 
kapcsolatos szabálysértést és 30 000.- Ft-ig terjedő 
pénzbírsággal sújtható. 
 

8. § 
 

A rendelet 11. § (1) bekezdése új, c) ponttal egészül ki:  
 
c) a 10. § (1)-(6) bekezdésében foglalt szabályokat egyébként 
megszegi,  

 
9. § 

 
(1) E rendelet 2007. július 15. napjával lép hatályba.  
 
(2) Az e rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyeket az 
eljárás megindulásának időpontjában hatályos rendelet alapján 
kell elbírálni. 
 

C,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 15 igen (Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, Dede Ernő, Marosi György 
Csongor, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat mellett elfogadta és a következő rendeletet alkotta:  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  

16/2007. (VII. 05.) számú rendelete  
a közterületek közműhálózat-fejlesztés céljából történő 

igénybevételének szabályairól szóló 5/2001. (IV. 1.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a többször 
módosított, a közterületek közműhálózat-fejlesztés céljából 
történő igénybevételének szabályairól szóló 5/2001. (IV. 1.) 
számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  
 

1.§ 
 

A rendelet 6. §-a új, (5) bekezdéssel egészül ki: 
(5) Aki a 4. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi, 
az elköveti a „közterület közműhálózat-fejlesztés céljára történő 
igénybevétele szabályainak megszegése” szabálysértést és 
30 000.- Ft pénzbírsággal sújtható. 
 

2.§ 
 

A rendelet 6. §-a új, (6) bekezdéssel egészül ki: 
(6) Aki az 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kötelezettségét, 
továbbá a (3) bekezdésben említett elbontási, illetve az eredeti 
állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettségét megszegi, az 
elköveti a „közterület engedély nélküli megváltoztatása” 
szabálysértést és 30 000.- Ft pénzbírsággal sújtható. 

 
3. § 

 
(1) E rendelet 2007. július 15. napjával lép hatályba.  
 
(2) Az e rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyeket az 
eljárás megindulásának időpontjában hatályos rendelet alapján 
kell elbírálni. 
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D,  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést, több módosító javaslat van. A 3. § (4) 
bekezdésében a „kihelyező” szó „kihelyeztető” szóra módosul. A 
bizottság reméli, hogy az (5) bekezdésben leírtak a vendégfogókra is 
hatással lesznek.   
 
Majoros Petronella: Sorra születnek olyan határozatok, amelyek 
végrehajtása nem megfelelő, ez is olyan határozat. A közterületen 
történő szeszesital-fogyasztást lehetetlen ellenőrizni. A nepper-kérdés 
máig nincs megoldva. A Mátyás király sétányon illegális árusítás folyik. 
A közterület-felügyelők munkaidejét a nyári időszakban módosítaná, az 
esti órákban különösen nagy szükség lenne a munkájukra. A rendelet 
hatékonysága csak abban az esetben érhető el, ha a közterület-
felügyelők élnek a jogaikkal és a lehetőségeikkel és a munkaidejük át 
lesz ütemezve.  
 
Vágó Zsolt: Az 1. §-ban leírtak ellenére a Halasi Fekete Péter téren 
lakók többször panaszkodnak, hogy két-három kamion is ott parkol 
hajnalig. A város külső területén pedig egyes mezőgazdasági 
vállalkozók gépparknak használják az utcákat.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést a javasolt módosításokkal együtt 
17 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, Dede Ernő, Marosi György 
Csongor, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat mellett elfogadta és a következő rendeletet alkotta:  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  

 17/2007. (VII. 05.) számú rendelete  
közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi 

szabályairól szóló 8/1999. (V. 01.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a többször 
módosított, közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi 
szabályairól szóló 8/1999. (V. 01.) számú önkormányzati rendelet 
(a továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 

1.§ 
 

A rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:  
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Közterület nem használható üzemképtelen (működő saját 
erőforrással és/vagy érvényes forgalmi engedéllyel nem 
rendelkező), valamint 3,5 tonna összsúlyt meghaladó 
gépjárművek, továbbá mezőgazdasági gépek, eszközök, illetve 
veszélyes hulladékok tárolására, sátorgarázs elhelyezésére. 
 

2.§ 
 

A rendelet 3. §-a új bekezdéssel egészül ki, melynek számozása 
(4) bekezdés lesz, ezzel együtt az eddigi (4)-(5)-(6) bekezdés 
számozása eggyel nő: 
 
(4) Közterületen szeszesital fogyasztása – kivéve szilveszterkor 
és a közterületen megtartott vásárok, városi rendezvények 
alkalmával, illetve közterületen engedéllyel üzemelő vendéglátó 
teraszokon – tilos. 
 

3. § 
 

A rendelet 16. § (16) bekezdésében a tárolás szó „járművek 
tárolása” kifejezésre módosul. 
 

4. § 
 

(1) E rendelet 2007. július 15. napjával lép hatályba.  
 
(2) Az e rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyeket az 
eljárás megindulásának időpontjában hatályos rendelet alapján 
kell elbírálni. 

 
F,  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: Sajnálja, hogy csak az ülés előtt került kiosztásra az 
előterjesztés. A képviselőknek illett volna látni, milyen kifogások 
merültek fel a felülvizsgálat során.  
 
Váradi Ferenc: A határozati javaslatban a dátumot módosítani 
javasolja 2007. szeptember 30-ról 2007. augusztus 31-re.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Szandai 
Kázmér, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi 
András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Vágó 
Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, Dede Ernő, 
Marosi György Csongor, Örvendi László) és 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat mellett mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
  163/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi 
Ellenőrzési Főosztály által az önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatára vonatkozó törvényességi felülvizsgálata 
során tett törvényességi észrevételt a mulasztásban 
megnyilvánuló törvénysértések kivételével elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatnak 
megfelelően készítse el a Szervezeti és Működési Szabályzat 
módosítását és azt terjessze a képviselő-testület soron következő 
ülésére. 
              
Határidő: 2007. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
 
A,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Jegyző úr nem intézkedett az ügyben, semmi változás 
nem történt az előző testületi ülésen elhangzottakhoz képest. Ugyanaz 
az anyag lett kiosztva átdolgozatlanul, ugyanaz a rossz melléklet 
szerepel mellette. Nem szavazza meg az előterjesztést, nem támogatja 
a vagyonvesztést.  
 
Dr. Vincze Ferenc: 2006-ban már átadta a testület a tulajdonjogot. Itt 
csak a visszavásárlási jog visszavonásáról van szó.   
 
Váradi Ferenc: Nem fogadja el a választ.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 13 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz 
Tiborné, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Szandai 
Kázmér, Harsányi István, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, 
Erdei Gyula, Dede Ernő, Marosi György Csongor), 1 nem (Váradi 
Ferenc) szavazat és 3 tartózkodás (Majoros Petronella, Örvendi 
László, Nagy Bálint) mellett elfogadta és a következő határozatot 
hozta:  
 
  164/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
175/2006. (VIII. 31.) számú Képviselőtestületi határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
- a Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ helyett Észak-
alföldi Regionális Munkaügyi Központ értendő. 
- „azzal a feltétellel, hogy ha Hajdúszoboszlón megszűnik a 
munkaügyi kirendeltség, úgy az épület – csak az igazolt 
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ráfordítások mellett – visszakerül Hajdúszoboszló 
Önkormányzatának tulajdonába” szövegrész törlésre kerül. 
 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
B,  
  
Lőrincz László: Azért került az előterjesztés a képviselő-testület elé, 
mert felmerült annak lehetősége, hogy ebből az ingatlanból nem 
lehetne-e parkolót létrehozni vagy esetleg a fürdő fejlesztési 
elképzeléseivel nincs-e szinkronban. Az előterjesztés rávilágít arra, 
hogy az ingatlan elhelyezkedése, mérete nem alkalmas parkoló 
építésére, sem a fürdő fejlesztési területét nem érinti. Az önkormányzat 
javasolja az ingatlan értékesítését.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Véleménye szerint nem érdemes most eladni az 
ingatlant. Egyrészt az ingatlanpiac jelenlegi helyzete miatt, másrészt 
önálló telekként nem hasznosítható. Az idei évben az ingatlan-
hasznosítási listán nem szerepel ez.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatja.  
 
Radácsi Gusztáv: Ez az előterjesztés ugyanaz, mint az előző testületi 
ülésre előterjesztett anyag. Át kell gondolni az ingatlan eladását, 
jelenleg veszteséget jelente.   
 
Marosi György Csongor: Az ingatlan a fürdő frekventált területén van, 
nem érdemes eladni.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 3 igen (Váradi Ferenc, Dr. Sóvágó 
László, Kanizsay Béla), 11 nem (Kocsis Róbert, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Örvendi László, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, 
Dr. Papp Jenő) szavazat és 3 tartózkodás (Tarcsi András, Erdei Gyula, 
Dede Ernő) mellett elutasította és a következő határozatot hozta:  
 
  165/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
nem járul hozzá a Hajdúszoboszló, Gábor Á. u. 37. sz. alatti 3073 
hrsz-ú ingatlan a Helyi Építési Szabályzat szerint közterületbe 
nem eső területének bruttó 37.000,-Ft/m2 eladási áron történő 
értékesítéséhez a HORVÁTH TÜZÉP Építőipari és Kereskedelmi 
Kft. részére. 
Határidő: - 
Felelős: - 
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C,  
 
Kanizsay Béla: Egyetért a kiosztott anyaggal. Javasolja, hogy 
polgármester úr kérje ki az Egészségügyi, Szociális Bizottság 
véleményét és ezt követően döntsön.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság az eredeti 
előterjesztést tárgyalta, az első határozati javaslatot egyhangúlag 
elfogadta, a másodikat pedig elutasította.  
 
A képviselő-testület Kanizsay Béla módosító indítványát 16 igen 
(Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó 
László, Harsányi István, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, 
Váradi Ferenc, Dede Ernő, Marosi György Csongor, Örvendi László) és 
1 nem (Erdei Gyula) szavazat mellett elfogadta, az előterjesztést a 
javasolt módosítással együtt 16 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, 
Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Dede Ernő, Marosi 
György Csongor, Örvendi László), 1 nem (Erdei Gyula) szavazat 
mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
  166/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Hajdúszoboszló városában 2004-ben és 2005-ben megvalósult 
 szennyvíz-csatorna beruházáshoz (I. és II. ütem) kapcsolódó – a 
 tagok által megfizetendő – érdekeltségi hozzájárulás tárgyában 
 beadott kérelmek kapcsán az Egészségügyi, Szociális Bizottságra  
 ruházza át döntési jogkörét.  
 
 Határidő: azonnal  
 Felelős:   egészségügyi, szociális bizottság elnöke   
 

Tizenkettedik napirend: 

 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Váradi Ferenc, Szandai 
Kázmér, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi 
András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Vágó 
Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, Dede Ernő, 
Marosi György Csongor, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
  167/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kötött 
együttműködési megállapodást jóváhagyja. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a megállapodást az önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatának függelékeként kezelje. 
                                               
Határidő: július 10. 
Felelős: jegyző 
 

Tizenharmadik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatásra javasolja.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Szandai 
Kázmér, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi 
András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Vágó 
Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, Dede Ernő, 
Marosi György Csongor, Örvendi László)  és 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 168/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Regionális Tanács által az Észak-alföldi Regionális 
Operatív Program keretében kiírt Akadálymentesítés 
támogatására (Egyenlő esélyű hozzáférés a 
közszolgáltatásokhoz) ÉAOP-2007-4.3. pályázati kiírásra 
„Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal „B” épületének 
komplex akadálymentesítése” címmel pályázatot nyújt be.  
A pályázati dokumentáció elkészítésével a Régió Terv Kft.-t bízza meg, 
nettó 200.000 forint díj ellenében, mely összeget a 2007. évi városi 
költségvetés beruházási táblázat pályázati-fejlesztési céltartaléka 
terhére biztosítja.   
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázathoz szükséges önerő biztosításáról a tervdokumentáció, 
valamint a projekt részletes költségvetésének ismeretében külön dönt. 
 
Határidő: 2007. augusztus 31. 
Felelős:    jegyző 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a BAL-arch. Kft.-t, hogy az épület komplex 
akadálymentesítésének terveit - mely szerint a lift elhelyezésére a 
folyosó végén kerül sor – készítse el. A tervezési díjat, mely 
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680.000,-Ft + ÁFA  a 2007. évi városi költségvetés beruházási 
táblázat pályázati-fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés, valamint az 
engedélyes tervdokumentáció aláírására 
 
Határidő: 2007. augusztus 31. 
Felelős:   jegyző 
 

Tizennegyedik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatásra javasolja.  
 
Nagyné dr. Kézi Éva: A határozati javaslatba beírni javasolja, hogy 
maximum 1 millió forint összegig határozza meg az önerőt a képviselő-
testület. Lehetőség van az intézményvezetőknek is pályázni,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság a javasolt 
módosítással együtt egyhangúlag támogatja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Váradi 
Ferenc, Szandai Kázmér, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, 
Dede Ernő, Marosi György Csongor, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
 
 169/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat. 
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete megbízza a Szociális 
Szolgáltató Központot, hogy nyújtson be pályázatot az Észak-
alföldi Operatív Program keretén belül az intézmény Bocskai u. 
35. sz. alatti telephelye teljes körű akadálymentesítésére. 
A testület biztosítja a pályázati önerőt (maximum 1.000.000 Ft-ig)  
és a tervezés díját az akadálymentesítési program 
megvalósításához, a 2007. évi pályázati-, és beruházási 
céltartalék terhére. 
 
Határidő:  2007. augusztus 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző, intézményvezető 
 

Tizenötödik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatja azt.  
 
Dede Ernő: A kulturális bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatásra javasolja.  
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Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatja azt.  
 
Majoros Petronella: Jónak tartja az ötletpályázat kiírását. Az értékelés 
szempontjait kiegészíteni javasolja a következőkkel: 
„árubemutathatóság (funkcionalitás), árubiztonság, méret 
meghatározása”.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Szandai 
Kázmér, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi 
András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Vágó 
Zsolt, Radácsi Gusztáv, Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Dede Ernő, 
Marosi György Csongor, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 170/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elvi támogatását adja a strandfürdő nyári bejárata előtti tér 
arculatának kialakításához szükséges „hallgatói ötletpályázat” 
előkészítésére. 
Felkéri a jegyzőt, dolgozza ki a pályázat részletes 
feltételrendszerét, tegyen javaslatot a bíráló bizottság tagjaira és 
a szeptemberi képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 
 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

Tizenhatodik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen (Váradi Ferenc, Vágó 
Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros 
Petronella, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Sóvágó László), 4 nem (Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint) szavazat mellett, 3 tartózkodással (Kocsis 
Róbert, Örvendi László, Dr. Papp Jenő) elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
 
 171/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az Európai Mobilitási Hét által megfogalmazott célokat, 
a programban meghatározottak közül az Európai Autómentes 
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Nap helyi megszervezését vállalja, felhatalmazza a polgármestert 
az Európai Mobilitási Hét 2007. évi Kartájának aláírására. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre 
tegyen javaslatot a 2007. szeptember 22-én az Európai 
Autómentes Nap során lezárásra kerülő területekre. 
 
Határidő: 2007. szeptember 22. 
Felelős:    jegyző 
 

Tizenhetedik napirend:  

 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Az anyag elején javítandó a dátum. A 49/2007. (III. 22.) 
számú határozatot kedden tárgyalta a bizottság, semmi változás nem 
történt az ügyben. A 100/2007. (V. 17.) számú határozatról pedig nincs 
szó a jelentésben.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Váradi 
Ferenc, Szandai Kázmér, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, 
Dede Ernő, Marosi György Csongor, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
 
 172/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról június hónapban 
adott jelentést elfogadja. 
                                   
Határidő:- 
Felelős:- 
 

Tizennyolcadik napirend:  

 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Szandai 
Kázmér, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi 
András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Vágó 
Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Dede Ernő, 
Marosi György Csongor, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 173/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat. 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„belterületi csapadékvíz-elvezető tervezése Hajdúszoboszlón”, 
valamint „belterületi útfelújítás tervezése Hajdúszoboszlón” 
témákban kiírt közbeszerzési eljárások eredményéről szóló 
tájékoztató anyagot tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Tizenkilencedik napirend:  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen (Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó 
László, Harsányi István, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Marosi György 
Csongor), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 6 tartózkodás (Kocsis 
Róbert, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Szandai Kázmér, Erdei 
Gyula, Örvendi László) mellett elfogadta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 174/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat. 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 elvi hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszló, Szép Ernő u. 16. 
 alatt megvalósítandó fejlesztés esetleges termálvíz-igényét 
 biztosítja, azzal, hogy a végleges döntést később hozza meg a 
 képviselő-testület a konkrét igények ismeretében.  
 
 Határidő: azonnal  
 Felelős: polgármester  
 

Huszadik napirend:  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A GKM által kiírt pályázat 4 számjegyű utak 
melletti kerékpárút fejlesztését nem támogatja, így azon a kistérség 
által benyújtott pályázat nem indulhat. A Regionális Operatív Program 
keretein belül is lesznek pályázati kiírások. Ezek azonban csak a 
hivatásforgalmú kerékpárutakat támogatják, a turisztikai célból 
építetteket nem. A TIVIZIG megkereste a hivatalt abból a célból, hogy 
közösen nyújtson be pályázatot az önkormányzattal a Keleti-főcsatorna 
szakaszán építendő kerékpárútra.   
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Szandai 
Kázmér, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi 
András, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Vágó 
Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, Dede Ernő, 
Marosi György Csongor, Örvendi László), 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 175/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat. 
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 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.  
 
 Határidő: 2007. november 16.  
 Felelős: jegyző 
 

Huszonegyedik napirend: 
 
Dr. Sóvágó László: Nagyon kevés pénz áll rendelkezésre, 4 
pályázatra 1,2 milliárd forint.  
 
Tarcsi András: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi 
válaszolt.  
 
Vágó Zsolt: A Regionális Fejlesztési Tanács úgy döntött az utcákról, 
hogy nem ismeri azok állapotát.  
 
Kocsis Róbert: Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
tájékoztatása szerint csak azokra az utcákra lehet költeni a pénzt, 
amelyekre a pályázat be lett nyújtva. Javasolja, hogy a városfejlesztési 
iroda vegye fel a kapcsolatot az ügynökséggel, érdeklődje meg, milyen 
módon lehet a pályázati pénzeket felhasználni. A Vadas utca pályázat 
által nem támogatott hiányzó részén az önkormányzat önerőből oldja 
meg az aszfaltozási, csatornázási munkákat.  
 
Szandai Kázmér: A Vadas utca Nap utcáig történő felújítását 
logikusnak tartja. Főmérnök asszony tájékoztatása szerint van 
törvényes lehetőség a megnyert pályázatnál a műszaki tartalom 
csökkentésére. El kell fogadni a pályázati döntést.  
 
Marosi György Csongor: Örül, hogy nyert a pályázat. Támogatja, 
hogy a Vadas utca csökkentett tartalommal kerüljön felújításra.   
 
Harsányi István: Egyetért azzal a javaslattal, hogy a nyertes utcákon 
újítsa fel a burkolatot az önkormányzat, akár csökkentett műszaki 
tartalommal.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A Regionális Fejlesztési Tanácsnál lehet 
kezdeményezni a pályázat módosítását, ehhez kell a testület 
támogatása. Ha az eredeti döntést támogatja a képviselő-testület, 
akkor javasolja, hogy mondjon le az önkormányzat a Vadas utca 
támogatási összegéről.  
 
A képviselő-testület 9 igen (Váradi Ferenc, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Örvendi László, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László), 4 nem (Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István, Szandai Kázmér) 
szavazat és 3 tartózkodás (Kocsis Róbert, Dr. Papp Jenő, Nagy Bálint) 
mellett támogatja a Médy István utca felújítását. 16 igen (Kocsis 
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Róbert, Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Harsányi István, 
Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Erdei Gyula, Dede Ernő, 
Marosi György Csongor, Örvendi László) és 1 nem (Dr. Sóvágó László) 
szavazattal támogatja a Vadas utca csökkentett tartalommal történő 
felépítését.  
 
 176/2007. (VII. 05.) Képviselő-testületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy a TEUT-2007. pályázat 
keretében a Vadas utca burkolat felújítására elnyert támogatás 
felhasználásának módosítását kezdeményezze a Regionális 
Fejlesztési Tanácsnál. A módosítás az alábbiakra irányulhat a 
prioritás sorrendjében: 
 
1.) A Vadas utca burkolat felújítása csak az Ady Endre utca és a 
Nap utca közötti szakaszon valósuljon meg. Ebből adódóan a 
megvalósítás során megmaradó többlet támogatási összegről az 
Önkormányzat lemond. 
 
 2.) A Vadas utca burkolat felújítására elnyert támogatás összegét 
a Médy-Libagát utcák burkolat felújítására kívánja fordítani az 
Önkormányzat. Ennek megfelelően a forrásösszetétel az alábbiak 
szerint alakul: 
 

Pályázat megnevezése 
Projekt 

összköltsége Önerő összege Támogatás összege 

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata 

MEZŐ  UTCA  
BURKOLATFELÚJÍTÁSA      9.249.955,-Ft  5.859.355,-Ft       3.390.600,-Ft  

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata 

HAJDÚSZOBOSZLÓ,  SARLÓ  
UTCA  BURKOLATFELÚJÍTÁSA    12.960.012,-Ft  8.642.292,-Ft       4.317.720,-Ft  

Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata 

VADAS  UTCA  
BURKOLATFELÚJÍTÁSA    15.585.998,-Ft  10.005.038,-Ft       5.580.960,-Ft  

 
A Médy-Libagát utcák burkolat felújítása során a szükségessé 
váló 653.520,-Ft összegű többlet önerő mértékét a Képviselő-
testület a 2007 évi városi költségvetésben biztosított pályázati-
fejlesztési kerete terhére biztosítja. 
 
A Regionális Fejlesztési Tanács kedvezőtlen döntése esetén 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
lemond a Vadas utca burkolat felújítására elnyert teljes 
támogatásról. A fejlesztés a későbbiekben, a szennyvízcsatorna 
hálózat építés megvalósítását követően végezhető el. 
 
Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázat módosításával kapcsolatosan 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
módosítási igénnyel kapcsolatos nyilatkozatokat megtegye. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
              jegyző 

 

Huszonkettedik napirend:  

 
Marosi György Csongor: Elfogadja az interpellációra adott választ, 
azzal a kéréssel, hogy amennyiben válasz érkezik, arról értesüljön.  
 

Kérdések: 
 
Marosi György Csongor: Jegyző úrhoz intézi kérdését. A Szabadság 
épületének felújítása folyamatban van. Az ott lakókat zavarja az ezzel 
járó zaj. Milyen intervallumban folynak a munkálatok? Helyi rendelet 
szabályozza, hogy idegenforgalmi szezonban mikor lehet építési 
munkálatokat végezni.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Harsányi István: Jegyző úrhoz intézi kérdését. A repülőtér, 
Böszörményi utca környékén az utóbbi napokban igen nagy zajhatások 
voltak. Ma hajnalban 04.25 órakor fejeződött be a dobolás. A rendező 
már módosított a színpad beállításán, de még így sem tudnak a 
környékbeliek pihenni. A lakott területtől kicsit távolabb kellene 
felállítani a színpadot. A rendelet szerint 23 óra után nem lehet szabad 
területen zenét szolgáltatni. Kéri jegyző urat, hogy találjon megoldást a 
problémára.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Erdei Gyula: Jegyző úrhoz intézi kérdését. Hol tart a mezőgazdasági 
termelők megszámlázása?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Majoros Petronella: Főmérnök asszonynak szeretné jelezni, hogy a 
Mátyás király sétányon az ivókút gombja nem működik.  
 

Interpellációk:  
 
Erdei Gyula: Jegyző úrhoz intézi interpellációját. Többször interpellált 
már a Szurmai utcán parkoló nehézgépjárművek ügyében. Egy 
pótkocsis teherautó parkol rendszeresen az utcán, éjszaka és 
hajnalban az ott lakók nyugalmát zavarva. Sürgős intézkedést kér.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  
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Marosi György Csongor: Főmérnök asszonyhoz interpellál. Többen 
megkeresték már a Szabadság előtti buszmegálló állapotával 
kapcsolatosan. Le vannak töredezve a lépcsők, balesetveszélyes a 
közlekedés.   
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Vágó Zsolt: Jegyző úrhoz intézi interpellációját. A volt Mezőgép 
vállalat területén reggel 6 óra előtt már dolgoznak. A környéken lakók 
nem tudnak pihenni. Kéri jegyző urat, vizsgálja meg, milyen megoldás 
van az ügyben.   
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  

 

 
A képviselő-testület 17.15 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 

K.m.f. 

 

 

Dr.Sóvágó László             Dr.Vincze Ferenc 

   polgármester                                                         jegyző 

 
 

 
 
 


