
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2007. október 18-án 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.   

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

polgármester, Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsá-
nyi István, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Ör-
vendi László, Nagy Bálint, Vágó Zsolt, Erdei Gyula, 
Máté Lajos, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Kanizsay Béla, Radácsi Gusztáv, 
Dede Ernő képviselők, Márton Attila országgyűlési 
képviselő, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Farkasné dr. 
Ungvári Ilona aljegyző, Dr. Rapcsák Ágoston igazga-
tási irodavezető, Lőrincz László pénzügyi, gazdasági 
irodavezető-főkönyvelő, Bárdos Ilona irodavezető he-
lyettes, Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési iro-
davezető-főmérnök, Nagyné dr. Kézi Éva egészség-
ügyi, szociális irodavezető, Varga Imre oktatási iro-
davezető, Lukács Sándor oktatási referens, Gubányi 
István technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető 
és érdeklődő állampolgárok.  

 
 Majoros Petronella képviselő 17.45 órakor távozott az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. A meghívóban feltüntetett napirendek meg-
tárgyalását javasolta, illetve kérte az ülés előtt kiosztott előterjesztés 
napirendre vételét.  
 
A képviselő-testület a kiosztott napirend felvételével 18 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Vá-
radi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi And-
rás, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi Lász-
ló) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett, a módosí-
tott napirendet 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Er-
dei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Er-
nő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) szavazat, tartózkodás és ellensza-
vazat nélkül elfogadta.   
 

Napirend:  
 
1.) Tájékoztató Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-piaci 

helyzetéről 
Előadó: kirendeltség vezető 
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2.) Előterjesztés városközpont-rehabilitációs pályázat előzetes megvalósítha-

tósági tanulmányának elfogadására 
Előadó: projektmenedzser 
              jegyző 
 

3.) a.) Beszámoló tűzvédelmi feladatok ellátásáról, a tűzoltóság munkájáról 
     Előadó: tűzoltó parancsnokok 
 

       b.) Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgári Védelmi Kirendeltség 2007-  
     ben végzett tevékenységéről 

                         Előadó: kirendeltség vezető 
 

      c.) Tájékoztató a védelmi feladatokról 
      Előadó: védelmi referens 

 
4.) Előterjesztés a Hungarospa Gyógyfürdő ZRt. kérelméről 

Előadó: vezérigazgató 
 

5.) Előterjesztések a Városgazdálkodási Zrt. előkészítésében: 
a.) az új parkolási területek kijelölésére, parkoló automaták felszerelé-

sére, 
b.) az őszi kátyúzási munkák szükségességéről, 
c.) a „fajátszótér” felújításáról  

                   Előadó: VGZrt. vezérigazgatója 
 

6.) Előterjesztések önkormányzati rendelet alkotására és módosításokra: 
a.) 7/1995(IV.13.) számú rendelettel kapcsolatos törvényességi észre-

vételről, 
b.) A helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003.(X.20.) 

számú rendelet módosítására,  
c.) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról 

szóló rendelet módosításáról, 
d.) A települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló ren-

delet megalkotásáról, 
e.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módo-

sításáról 
         Előadó: jegyző 

                                    irodavezetők 
 

7.) Előterjesztés a Zichy  Géza Alapfokú Művészetoktatási Iskola nevelési és     
      pedagógiai programjáról 

Előadó: oktatási, művelődés és sportiroda vezetője 
 

8.) Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítá-
sáról 

                   Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 

9.) Előterjesztés óvodai felvételi körzetek meghatározásáról 
                   Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
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10.) Előterjesztés a maximális iskolai osztálylétszám túllépéséhez    

 kapcsolódó döntéshozatali eljárásról 
                     Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 

11.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Honismereti Társaság kérésével   
 kapcsolatosan 

                      Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 

12.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
                        a.) állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére, 
                        b.) állami tulajdonú külterületi út önkormányzati tulajdonba vételére, 
                        c.) a Kötelesi utca végén található ingatlanok megosztására, 
                        d.) a Tölgyfa utcai telek értékesítésére, 
                        e.) a pedagógiai szakmai szolgáltatás pótigényéről 
                        Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

13.) Tájékoztatás a szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati  
         konstrukcióról  

                      Előadó: irodavezető-főmérnök 
 

14.) Tájékoztató a Vadas utca burkolat felújításáról 
         Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
15.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásá-

 ról 
         Előadó: polgármester 
 
16.)  Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
         Előadó: polgármester 
 
17.) Előterjesztés interpellációs válasz kivizsgálására  
 Előadó: jegyző  
 
18.) Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra 
       a.) Majoros Petronella képviselő asszony kérdésére,      
       b.) Marosi György Csongor képviselő úr interpellációjára, 
       c.) Vágó Zsolt képviselő úr interpellációjára 
       Előadó: jegyző, 
                    irodavezető-főmérnök 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására, támogatások kivételes méltá-

nyosságból történő megállapítására  
      Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
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Első napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Csiszár Béla munkaügyi kirendeltség-
vezető.  
 
Csiszár Béla: A tájékoztató igyekszik átfogó képet adni a város és vonzás-
körzete munkaerő-piaci helyzetéről. Az első félévre vonatkozik, azóta már 
állnak frissebb adatok is rendelkezésre. A munkanélküliségi mutató pozití-
vuma, hogy a nyári hónapokban a megyében Hajdúszoboszlón volt a legala-
csonyabb. A régió 27 kistérsége közül a negyedik helyen áll a hajdúszobosz-
lói.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatosan Váradi Ferenc, Harsányi István és Dr. 
Rácz Tiborné képviselők tettek fel kérdéseket, melyre Csiszár Béla válaszolt.  
 
Szandai Kázmér: Az anyagban szereplő számok szomorú képet mutatnak. 
A munkanélküliségi mutatók Ebes kivételével minden településen az orszá-
gos átlag fölött vannak. Az országos nehézségek az átlagnál nagyobb gon-
dot jelentenek ebben a kistérségben.  
 
Váradi Ferenc: Jónak tartja az anyagot, sok számadat van benne. Hiányolja, 
hogy nincs önképzés. A képzések elvégzése után kevesen mennek el dol-
gozni. A vállalatoknál képzéseket, tanfolyamokat kellene szervezni. A mun-
kahelyteremtés a fő gond, kevés az új munkahely.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A kistérségi társulás támogatást nyert az Országos Fog-
lalkoztatási Alap meghirdetett pályázatán a kistérség foglalkoztatási straté-
giájának elkészítésére.  
 
Csiszár Béla: Munkahelyteremtésre sajnos nincs lehetőség, de támogatásra 
igen. A munkaügyi kirendeltség tevékenységét jogszabályok határolják be. 
Ha sikerül valakinek munkát találni, akkor megszűnik a támogatás nyújtása. 
Van lehetőség a munkaviszonyban állók képzésének támogatására.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett, tartózkodás és ellensza-
vazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hoz-
ta:  
 
 215/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-piaci hely-
 zetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 Határidő: - 
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 Felelős: - 
 

Második napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Róka László projektmenedzser.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi és a városfejlesztési bizottság együttes ülésén 
tárgyalták az előterjesztést. Az érdemi kérdések megvitatása után a C, válto-
zatot fogadták el a bizottságok.  
 
Máté Lajos: Az oktatási, kulturális és sport bizottság az idegenforgalmi bi-
zottsággal együtt tárgyalta meg az előterjesztést. Elvi támogatásban részesí-
tették a határozati javaslat C, pontját,, a megvalósíthatósági tanulmány eb-
ben a formában támogatható. Ugyanakkor a műszaki tartalmat nem találták 
elég meggyőzőnek a bizottságok, ezért a határozati javaslat kiegészítését ja-
vasolják: a képviselő-testület az érintett bizottságokból hozzon létre egy 
munkacsoportot, amely a projekt teljes időtartama alatt közreműködik a terv 
kidolgozásában.  
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Róka László válaszolt. Kéri, hogy a 
testület határozza meg a létrehozandó bizottság tagjainak összetételét.  
 
Váradi Ferenc: A projektet olyan kisebb részekre kellene bontani az előké-
szítés során, hogy részleteiben is megvalósítható legyen. Fontossági sor-
rendbe kellene rakni a lebontott részeket, így a megvalósítás az alapján tör-
ténhet, hogy melyik rész a legfontosabb. Már korábban kérte, hogy a 
mozicsarnok ne felújítva legyen, hanem le kell bontani. A helyére többfunkci-
ós sportcsarnokot kellene építeni.  
 
Máté Lajos: Javasolja, hogy a bizottsági véleményekkel összhangban a 
képviselő-testület hozzon létre egy munkacsoportot az érintett 5 bizottság el-
nökeiből, ahol az elnökök bizottsági véleményt képviselnek, a munkacsoport 
ülései nyilvánosak és a projekt egész időtartamában közreműködik.  
 
Szandai Kázmér: Máté képviselő úr javaslatát azzal egészíti ki, hogy a 
városrehabilitációban érintett két körzet képviselője is vegyen részt a munka-
csoport munkájában.  
 
Nagy Bálint: Mint a kulturális bizottság elnöke lemond a munkacsoportban 
való részvételről, javasolja maga helyett Kocsis Róbert képviselő urat.  
 
A képviselő-testület a javasolt kiegészítéssel együtt 16 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Harsá-
nyi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Örvendi László, Tarcsi András, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat és 2 tartózkodás (Radácsi Gusz-
táv, Marosi György Csongor) mellett elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 216/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
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  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
  „(H)ősök tere(i)” című hajdúszoboszlói városközpont-rehabilitációs 
  projekt előzetes megvalósíthatósági tanulmányát vitaanyagként 
  elfogadja az előterjesztés szerint, az alternatívák közül a C., vál-
  tozatot. Szükségesnek tartja 2007. október 20. – november 15. 
  között internetes publikálással nyilvános vitára bocsátását, vala-
  mint a város civil- és szakmai, gazdálkodó szervei és a lakosság 
  részére fórum tartását róla. Indokoltnak tartja a pályázat további 
  előkészítését, úgy hogy a program a megjelenő kiírásra rövid időn 
  belül benyújtható legyen. 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  munkacsoportot hoz létre a pénzügyi, gazdasági, a városfejlesz-
  tési, műszaki, az oktatási, az idegenforgalmi, a kulturális és sport 
  bizottság elnökeiből, valamint a terület önkormányzati képviselői-
  ből. A kulturális és sport bizottság elnökét a munkacsoportban tel-
  jes jogkörrel Kocsis Róbert képviseli.     
   

 Határidő: 2007. november 15. 
 Felelős: jegyző  
 

Harmadik napirend: 

 

A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagy Imre nyugalmazott tűzoltóparancsnok 
és Végh Sándor tűzoltóparancsnok.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Jól kidolgozottnak, 
magas színvonalúnak találta a beszámolót a bizottság és megköszöni a tűz-
oltóság eddigi munkáját.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Nagy Imre válaszolt.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) szavazat mellett, tartózko-
dás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 217/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 a tűzvédelmi feladatok ellátásáról, a tűzoltóság munkájáról szóló 
 beszámolót tudomásul veszi.  
 Határidő: - 
 Felelős: - 
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B, 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyalka Miklós polgári védelmi kirendeltség-
vezető.  
 
Nyalka Miklós: Változás az anyagban leírtakhoz képest, hogy a mai nappal 
befejeződött a 46 település felkészítése, Hajdúszoboszló és Nagyhegyes pe-
dig eredményesen végrehajtotta a Külső Védelmi Terv gyakorlatait.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A bizottság meg-
köszöni a munkát, amit a nehéz anyagi körülmények ellenére megfelelően 
végeznek.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Nyalka Miklós válaszolt.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) szavazat mellett, tartózko-
dás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 218/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 a Hajdúszoboszlói Polgári Védelmi Kirendeltség 2007-ben végzett 
 tevékenységéről szóló beszámolót tudomásul veszi.  
 
 Határidő: - 
 Felelős: - 
 

C,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Csiki Béla védelmi referens.  
 
Csiki Béla: Egy éve látja el a védelmi referensi feladatokat. Állandó változást 
jelent ennek a munkának a végzése, bővülnek a feladatok. A Honvédséggel 
egyre nehezebb a kapcsolattartás, a székhelyük Szolnokon van.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Csiki Béla válaszolt.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
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Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) szavazat mellett, tartózko-
dás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 219/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 a védelmi feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
 Határidő: - 
 Felelős: - 
 

Negyedik napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt. vezér-
igazgatója.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Czeglédi Gyula válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: Nagyon gyenge az előterjesztés, nem hozza döntési hely-
zetbe az embert. Kérdést tett fel, melyre Czeglédi Gyula válaszolt.  
 
Máté Lajos: Kérdést tett fel, melyre Czeglédi Gyula válaszolt. Komolyabb 
anyagot kellett volna előterjeszteni. Szerepel az előterjesztésben, hogy ren-
delkezésre áll a szükséges plusz forrás. Úgy gondolja, hogy ebből a pénzből 
érdemesebb lett volna az uszoda tetőszerkezetét megjavítani. Nem meggyő-
ző számára a határozati javaslat, részletesebb tájékoztatást kellett volna ad-
ni.  
 
Marosi György Csongor: Jó beruházásnak tartja, mind idegenforgalmi 
szempontból, mind a sportlehetőségek miatt. Támogatja az előterjesztést.  
 
Kocsis Róbert: Már évekkel korábban téma volt műfüves pálya létrehozása. 
Régóta hiányosság ez a városban. Olyan befektetés, amely mindenképp 
meg fog térülni, de azt nem lehet tudni, mikor. Nem csak a fürdőnek lesz eb-
ből haszna, hanem a vendéglátóhelyeknek is. Támogatja az előterjesztést.    
 
Dr. Sóvágó László: Nem támogatja műfüves pályák létrehozását pályázati 
pénzből, mivel ez a hátrányos helyzetű településektől veszi el a támogatás 
lehetőségét.  
 
Majoros Petronella: Örömmel veszi a beruházás megvalósulását, támogatja 
az előterjesztést. A sportturizmus irányába viszi el a várost ez a beruházás, 
ami hosszú távon jó befektetés lesz.  
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Nagy Bálint: Az utóbbi időben egyre több műfüves pálya épül. Örül, hogy a 
fürdő célul tűzte ki a pálya megépítését. Támogatja az előterjesztést.   
 
Dr. Papp Jenő: Személyesen nézte meg a helyszínt, ahol a beruházás meg-
valósítását tervezik. A fedett sportlétesítmény mentesíteni fogja a városi 
Sportházat, amely jelenleg gyakran túlzsúfolt az ott tartott sportrendezvények 
miatt. Támogatja az előterjesztést.  
 
Czeglédi Gyula: Az uszoda komplex felújítása be lett tervezve a költségve-
tésbe. Komoly felújításokat végeznek minden évben annak érdekében, hogy 
az uszoda üzemképes maradjon. A problémás tetőszerkezet ki lett javítva.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Er-
nő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) szavazat és 1 tartózkodás (Máté 
Lajos) mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 220/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
 mint a Hajdúszoboszlói Zrt. többségi tulajdonosa felhatalmazza a 
 Hungarospa  Zrt. menedzsmentjét, hogy az üzleti tervben szerep-
 lő fedett sportpályát 41.664.105 Ft bekerülési összeg mellett 
 megvalósítsa.  
 
 Határidő: azonnal  
 Felelős: vezérigazgató  
 

Ötödik napirend:  

 

A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt vezérigazgatója.             
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A 
határozati javaslat a, pontját javasolja kiegészíteni: „Készüljön egy átfogó ta-
nulmányterv a város új parkolási rendjére vonatkozólag, mely számba veszi 
a parkolásra igénybe vehető területeket, különös tekintettel az idegenforga-
lom által frekventált városrészekben.” Ennek megfelelően a határozati javas-
latban szereplő helyrajzi számok kihúzásra kerülnek. Ezekkel a módosítá-
sokkal egyhangúlag támogatta a bizottság az előterjesztést.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az előter-
jesztést. A bizottság azt javasolja, hogy a testület határozzon meg egy 3 mil-
lió forintos keretet a feladat elvégzésére. A b, és c, pontot addig nem javasol-
ja megszavazni, amíg a tanulmányterv el nem készül.  
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Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság tárgyalta meg először 
az előterjesztést és támogatta azt. A határozati javaslat b, pontjáról szavazott 
először a bizottság. Több lehetőség is felmerült, ami segítené a gondok 
megoldását. A Damjanich utca és Fürdő utca sarkán levő ingatlanok megvá-
sárlásáról is tárgyalt a bizottság, azonban nem támogatta a javaslatot. A 
Gambrinus közben parkolásgátló berendezések eltávolításáról is döntött a 
bizottság, ezt egyhangúlag támogatta. A bizottság támogatta azt a javaslatot, 
hogy készüljön tanulmányterv alapján övezeti besorolás.  
 
Majoros Petronella: Új parkolóhelyek feltérképezésére van javaslata. Vizs-
gálják meg, hogy a Termál Campinggel párhuzamosan egy parkolósáv kiala-
kítására van-e lehetőség.  
 
Erdei Gyula: A határozati javaslat c, pontját nem hagyná ki.  
 
Dede Ernő: Nem lát az előterjesztésben komplett megközelítést, ami való-
színűleg a tanulmány elkészítésével megvalósul. Kellenek új parkolók. Aki a 
strand főbejáratától 80 m-re szeretne parkolni, az fizesse meg. Hiányolja az 
anyagból a környezet megóvására irányuló javaslatokat. Fontosnak tartja, 
hogy a bevételnövelés is cél legyen.   
 
Radácsi Gusztáv: Úgy látja, hogy a parkolórendszer kialakításánál elsősor-
ban az önkormányzati hozzáállással van baj. Javasolja beírni a határozati ja-
vaslatba, hogy amíg a tanulmányterv el nem készül, addig a Damjanich-
Fürdő-Pávai Vajna utcák által határolt területeken az ingatlaneladás legyen 
felfüggesztve.  
 
Váradi Ferenc: A területvásárlással nem ért egyet, sokba kerül. A Damjanich 
utcát kell kialakítani elsősorban parkolás szempontjából, de az utca 
egyirányúsítását nem támogatja. Meg kell vizsgálni, hogy hol lehet megoldani 
területvásárlás nélkül a parkolást. Javasolja, hogy egyenként szavazzon az 
egyes témákról a testület. Nem készült beszámoló a Mátyás király sétány sé-
tálóutcává alakításának helyzetéről, ezt hiányolja.  
 
Kocsis Róbert: Ha nem tesz az önkormányzat rövid időn belül lépéseket a 
parkolási gondok megoldására, akkor ez az idegenforgalom esetleges bővü-
lésének korlátját jelentheti. Megoldás lehetne terület bérlése erre a célra. Ké-
szüljön részletesebb anyag, a mostani kiindulópontnak jó.   
 
Szandai Kázmér: Az elkészülő tanulmánytervnek az a lényege, hogy feltárja 
azokat a területeket, ahol parkolókat lehet kialakítani. A Bánomkert és a für-
dő környékének feltérképezése nagyon fontos. A nyári szezonban kialakult 
parkolási gondok ellen a rendőrség és a közterület-felügyelet hatékonyabb 
fellépésére van szükség. El kell érni, hogy a nyári szezonban kezelhető le-
gyen a parkolási helyzet. Az idelátogató vendégek fizessék meg, ha a fürdő-
höz közel parkolnak.  
 
Máté Lajos: Fontos probléma a parkolási helyzet megoldása. Egy komplex 
és átfogó tanulmányterv fogja rendezni ezt a problémát. Javasolja, hogy a 
meglévő határozati javaslatról szavazzon a képviselő-testület.   
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Tarcsi András: Több projektötletet, beruházást szavazott meg a testület, 
amely az idelátogató vendégek és a lakosság kényelmét szolgálja és a par-
kolási gondok megoldása is ide tartozik. Egyetért a tanulmányterv elkészíté-
sével.   
 
Mészáros Sándor: A tanulmányterv elkészítését támogatja. Ez az előterjesz-
tés csak a fürdő környékén lévő területeket veszi számításba. A területvásár-
lást nem tartja rossz megoldásnak, területet bérelni azonban manapság már 
nem szokás. A zónásítás csak rendteremtésre és bevételnövelésre alkalmas, 
de új parkolók építése nélkül nem lesz megoldva a probléma.  
 
Dr. Sóvágó László: A közlekedés szervezése szakkérdés, ezért van szük-
ség szakértők által elkészített tanulmánytervre. Nem tartja más településtől 
rosszabbnak a város parkolási helyzetét. Amit többször említett már, az az 
információs táblák hiánya, ezeknek kellene hirdetni a parkolókat a vendégek 
számára.  
 
A képviselő-testület 10 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Vágó 
Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Harsányi István, Nagy Bálint, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Örvendi László), 1 nem (Váradi 
Ferenc) szavazat és 6 tartózkodás (Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Erdei Gyula, Szandai Kázmér, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László) mel-
lett elfogadta Radácsi Gusztáv javaslatát, mely szerint a Fürdő-
Damjanich-Pávai Vajna-Gábor Áron utcák által érintett területek eladá-
sát függessze fel az önkormányzat a tanulmányterv elkészítéséig, 17 
igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Máté Lajos, Ör-
vendi László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 221/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elő-
 terjesztésben leírtakat az alábbiak szerint fogadja el:  
 
 Készüljön egy átfogó tanulmányterv a város új parkolási rendjére vo-
 natkozólag, mely számba veszi a parkolásra igénybe vehető területe-
 ket, különös tekintettel az idegenforgalom által frekventált városrészek-
 ben.   
 A tanulmányterv tartalmazzon alternatívákat a kiépítés költségének 
 becslését illetően. A képviselő-testület a fenti költségek ismeretében 
 dönt a parkolók építésének kezdési időpontjáról, illetve annak üteme-
 zéséről.  
 A képviselő-testület a tanulmányterv készítésének költségére 3 millió 
 forintot a városi költségvetés beruházási táblában található pályázati- 
 és beruházási céltartaléka terhére biztosít.  
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 A tanulmányterv képviselő-testületi megtárgyalásáig a Fürdő-
 Damjanich-Pávai Vajna-Gábor Áron utcák által határolt területeken az 
 önkormányzat a telekértékesítést felfüggeszti.  
 
 Határidő: 2007. december 31.  
 Felelős: jegyző   
 

B, 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és támogatta azzal a kiegészítéssel, hogy ne hitelfelvétellel, ha-
nem a beruházási és pályázati céltartalék terhére történjen az összeg biztosí-
tása. Azonban kiderült, hogy a 100 millió forintos keretből már nincs erre le-
hetőség.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az előter-
jesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Er-
nő, Máté Lajos, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 222/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 legszükségesebb őszi kátyúzási feladatok elvégzéséhez biz-
 tosítja a hiányzó 2.500.000 Ft-ot, a beruházási céltartalék terhére.  
 
 Határidő: 2007. november 10.  
 Felelős: jegyző  
               vezérigazgató  
 

C,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és támogatta azt.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és egyhangúlag támogatta. Az ülésen részt vett az idegenforgalmi 
bizottság elnöke is és tájékoztatta a bizottságot arról, hogy az idegenforgalmi 
bizottság egy d, pontot is javasolt beírni a határozati javaslatba, ami a továb-
bi támogatások terhére a szökőkút, a harangház és a megépítendő játszótér 
kivilágítására, illetve a terület térfigyelő kamerákkal való ellátására vonatko-
zik. Az 1. számú mellékletben részletesen fel van sorolva, ki, mekkora ösz-
szeget ajánlott fel.  
 



 13 

Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság az említett d, ponttal kiegészítve 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
Tarcsi András: Javasolja, hogy plusz 50.000 Ft támogatásból a csúszdáknál 
ne homok, hanem gumi kerüljön elhelyezésre.  
 
Kanizsay Béla: Felajánl 10.000 Ft-ot a felújításra. Kéri a képviselő-testület 
tagjait, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.   
 
Marosi György Csongor: Csatlakozik a kezdeményezéshez, ő is felajánl 
10.000 Ft-ot.  
 
Majoros Petronella: Folynak más cégekkel is tárgyalások, remélhetőleg 
újabb játékelemeket lehet majd megvásárolni.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Nagy 
Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Je-
nő) szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 223/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 a, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szent István parki „fajátszótér” 
 régi elemei lebontásra kerüljenek.  
 
 b, Hozzájárulását adja ahhoz, hogy  
 

 a vállalkozók, lakosság által támogatott játékelemek még 2007. 
évben beszerzésre kerüljenek 

 az önkormányzat által biztosított támogatás terhére az „Activity 
tower” játékelem beszerzésre kerüljön 2007. évben 

 az önkormányzat által biztosított 5 millió forint keretösszegből (a 
játékelem megvásárlását követően) a fennmaradó összeg a 
bontási, alapozási, szerelési, dombépítési, tereprendezési, ho-
mokfeltöltési, stb. munkákra kerüljön felhasználásra  

 
 c, A fajátszótér felújításával, a játszótéri elemek beszerzésével a 
 VgZrt-t bízza meg, úgy, hogy a kiválasztott játékelemek még 
 2007. évben beszerzésre kerüljenek. A munkálatok befejezésé-
 nek határidejét legkésőbb 2008. május 30-ban jelöli meg. A mun-
 kálatok helyszíni ellenőrzésével, a rendelkezésre álló pénzügyi 
 keret szakszerű felhasználásának ellenőrzésével a Városfejlesz-
 tési és Kommunális Irodát bízza meg.  
 
 d, A további támogatások terhére a szökőkút, a harangház és a 
 megépítendő játszótér kivilágítása, illetve a terület térfigyelő 
 kamerákkal való ellátása történjen meg. 
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 Határidő: 2008. május 30.  
 Felelős: jegyző  
                   vezérigazgató  
 

 

Hatodik napirend:  

 

A,  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Nagy 
Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszava-
zat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot és 
rendeletet alkotta:  
 
 224/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
  Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Törvényességi El-
  lenőrzési Főosztály által az önkormányzati képviselők, bizottsági 
  tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló 
  7/1995.(IV.13.) számú rendeletére vonatkozó törvényességi felül-
  vizsgálata során tett észrevételt elfogadja. 
 
                  Határidő: 2007. október 30.  
                  Felelős: jegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 19/2007.(X.18.) számú rendelete  
az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, jut-

tatásairól és költségtérítéséről szóló többször módosított 
7/1995.(IV.13.) számú rendeletének módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az önkormányzati képvise-
lők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól, költségtérítéséről szóló 
7/1995. (IV. 13.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
 
(1) A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
3. §: 
(1) A képviselőnek a képviselő-testületi ülésről történő távolléte esetén 
a tárgyhavi tiszteletdíját /2. § (2)bek.a.)pont/ 3.000.-Ft-tal csökkenteni 
kell.  
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(2) Az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni a bizottsági ülésről törté-
nő hiányzásnál is azzal az eltéréssel, hogy távollét esetén a tárgyhavi 
tiszteletdíjat ülésenként 2.000.-Ft-tal kell csökkenteni. 
 
(3) Ha a képviselő, illetőleg a bizottsági tag a képviselő-testület, a bi-
zottság, vagy a polgármester által adott megbízatás teljesítése miatt 
van távol az ülésről, úgy az (1)-(2) bekezdéseket nem kell alkalmazni.   
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2007. november 1. napján lép hatályba. 
 

B,  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést, 2 igen, 2 tartózkodás és 1 nem szavazat mel-
lett nem fogadta el a rendelet-tervezetet.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Az 5-6. oldalakon található táblázatban a következő módosítá-
sokat fogadta el a bizottság: a lakóterülettől való védőtávolságot nagy ha-
szonállat esetén 1-2 állatig, illetve haszonállat esetén 1-5 állatig 5 méter he-
lyett 10 méterre, baromfiféléknél pedig 0 méterről 5 méterre javasolja a bi-
zottság. A Bocskai utca állatok tartása szempontjából a korlátozott területbe 
nem illik bele. A bizottság ezekkel a módosításokkal egyhangúlag elfogadta a 
rendelet-tervezetet. Javasolja, hogy a védőtávolság egységesen 10 méter 
legyen mindenhol.  
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság évek óta foglalkozik az állattar-
tás kérdésével. Fontos érdekek ütköznek a rendeletben, hisz az állattartók 
ezeken a területeken szerzett joggal rendelkeznek, régóta foglalkoznak állat-
tartással, sokan ebből élnek. Ezeknek a családoknak a megélhetéstől való 
megfosztása nagy felelősség. A bizottság azt javasolja, hogy azokon a terü-
leteken, ahol tiltja vagy korlátozza a rendelet az állattartást, az ott lakókat la-
kossági fórumra kell összehívni, külön meghívva az állattartókat. Kapjanak 
tájékoztatást a tervekről. Javasolja, hogy ne döntsön a testület most a rende-
let-tervezetről, halassza azt egy hónappal későbbre, így addig a lakosság tá-
jékoztatva lesz. Amennyiben ez a javaslat nem kerül elfogadásra, akkor a bi-
zottság kéri, hogy a rendelet hatálybalépésének időpontja február 1. helyett 
május 1. legyen. Így lesz idejük az állattartóknak felkészülni a rendelet betar-
tására.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. 
Úgy ítélte meg a bizottság, hogy a tervezet maximálisan megfelel a város 
idegenforgalmi célkitűzéseinek. Fontos, hogy az állattartás szabályai szigo-
rúbb rendeletbe kerüljenek, a szabályok betartását pedig fokozott figyelem-
mel kell ellenőrizni. A bizottság két módosító javaslatot fogadott el: egyetér-
tett a városfejlesztési bizottság által javasolt módosításokkal, pontosítja vi-
szont, hogy a szomszédos lakóépületektől mért védőtávolságot kell érteni a 
rendeletben, illetve az állattartás szempontjából gyógyhely és védőterületnek 
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minősülő utcáknál a Böszörményi utca után ne a Huba utca, hanem a Malom 
sor következzen.    
 
Dr. Sóvágó László: Nem ért egyet azzal, hogy az idegenforgalom oldaláról 
kell megközelíteni ezt a problémát.  
 
Marosi György Csongor: Többen keresték már meg az állattartásból adódó 
problémákkal, többször járt helyszíni szemlén. Mindenképp javasolja a ren-
delet megszavazását. Elfogadható javaslat, hogy ne február 1-el, hanem má-
jus 1-el lépjen hatályba a rendelet.  
 
Vágó Zsolt: A fő gond az, hogy nem megfelelő sok helyen az állattartás. A 
rendelet-tervezetet jónak tartja, javasolja a testületnek elfogadását.  
 
Váradi Ferenc: A 4. oldalon a 4. §-ban leírtakkal nem ért egyet. Az ő körze-
tében sokan tartanak méhet, volt is több gond ezzel. Kéri a jogszabályok 
megvizsgálását és annak megfelelően meghatározni a rendeletben leírtakat. 
Javasolja, hogy a vendégtartás időszaka májustól szeptember hónapig tart-
son, ezen időszakban az állattartást fokozottan ellenőrizzék.  
 
Erdei Gyula: Van néhány olyan állattartó, aki egyáltalán nem tartja be a 
szabályokat. Többen tettek már panaszt rájuk. Meg kell oldani a problémát, 
több éve húzódik már.  
 
Majoros Petronella: Már három évvel ezelőtt gyűjtött a lakosság aláírást 
azok ellen az állattartók ellen, akik nem tartják be a szabályokat. Szigorúb-
ban kell fellépni velük szemben. Ez a rendelet-tervezet lehetőséget ad arra, 
hogy a lakosságnak kulturált, megfelelő körülményeket lehessen teremteni. 
Miután nem tartják be a szabályokat az állattartók, így értelmetlennek tartja a 
lakossági fórumot. A május 1-i határidőt későnek tartja. Az eredeti határozati 
javaslat elfogadását kéri, a kiegészítésekkel együtt.  
 
Kocsis Róbert: Támogatja Örvendi képviselő úr javaslatát. Úgy látja, hogy 
négy-öt állattartó van, akikkel nem boldogul a hatóság, így a testület időről-
időre módosítja a rendeletet, azonban a hatósági munkát kellene eredmé-
nyesebbé tenni.  
 
Szandai Kázmér: A város kettős arculatú. Az idegenforgalmi jelleg mellett a 
mezőgazdasági jelleg is erőteljesen jelen van. Hiába szigorítja a testület a 
rendeleteket, ha nem tudja betartatni őket. Bírsággal és hatósági eszközök-
kel kell rávenni az állattartókat a szabályok betartására. Kérdést tett fel, 
melyre Dr. Rapcsák Ágoston válaszolt.  
 
Marosi György Csongor: Nem látja értelmét a lakossági fórum megtartásá-
nak.  
 
Máté Lajos: A rendeletben leírtaknak az a célja, hogy a város központjában 
és azokon a területeken, ahol vendégtartásból élnek az emberek, ott ne vé-
gezzenek állattartást. Ha az ipari tevékenységet végzők ki tudtak menni a 



 17 

központból az ipari parkba, akkor ugyanezt a gazdálkodók is meg tudják ten-
ni. Javasolja a rendelet elfogadását.  
 
Vágó Zsolt: Úgy gondolja, hogy azok az állattartók, akiknek ez a fő megél-
hetési forrásuk, költözzenek ki a városból tanyákra.  
 
Dede Ernő: A hatályos szövegben javítandó: az (1) bekezdés kétszer szere-
pel, a második helyesen a (3) bekezdés.  
 
Örvendi László: Úgy látja, hogy a képviselő-testület egy részénél állattartás-
elleni szemlélet van, sajnos ez a szemlélet az egész országban uralkodik. 
Nem ért egyet ezzel a szemlélettel. Kéri az állattartókat, hogy tartsák be a 
szabályokat.  
 
Majoros Petronella: Nem gondolja, hogy állattartás-ellenes lenne bárki is, 
inkább toleráns a testület, amiért évek óta hagyja, hogy megszegjék a szabá-
lyokat az állattartók. Kéri, hogy támogassa a testület a rendeletet.  
 
Vágó Zsolt: Ő is kéri a rendelet elfogadását a testülettől.  
 
A képviselő-testület 7 igen (Kocsis Róbert, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, 
Örvendi László, Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő), 8 
nem (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Dede Ernő, 
Harsányi István, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Erdei Gyula) 
szavazat és 3 tartózkodás (Szandai Kázmér, Dr. Sóvágó László, Tarcsi 
András) mellett elutasította a mezőgazdasági bizottság javaslatát a la-
kossági fórum összehívásáról; 10 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, 
Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Dr. Rácz 
Tiborné, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László), 2 nem (Majoros 
Petronella, Vágó Zsolt) szavazat és 6 tartózkodás (Szandai Kázmér, 
Máté Lajos, Marosi György Csongor, Nagy Bálint, Tarcsi András, Dr. 
Sóvágó László) mellett elfogadta azt a javaslatot, hogy a rendelet ha-
tálybalépésének időpontja 2008. május 1. legyen; 11 igen (Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté La-
jos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula), 3 nem (Váradi Ferenc, Radácsi Gusz-
táv, Tarcsi András) szavazat és 4 tartózkodás (Kocsis Róbert, Dr. Papp 
Jenő, Szandai Kázmér, Örvendi László) mellett elfogadta Harsányi Ist-
ván javaslatát, mely szerint 10 méter legyen egységesen a védőtávol-
ság; 13 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, Har-
sányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 4 tartózkodás 
(Kocsis Róbert, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) mellett el-
fogadta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

20/2007. (X. 18.) számú rendelete 
a helyi környezet és természet védelméről szóló  
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18/2003. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésé-
ben biztosított jogkörében eljárva, a többször módosított, a helyi kör-
nyezet és természet védelméről szóló 18/2003. (X. 20.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) módosítására az alábbi rendeletet 
alkotja:  
 

1. § 
 

A rendelet 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A tiltott helyre elhelyezett plakátok eltávolítása és az eredeti állapot 
helyreállítása az elhelyező, illetve annak a kötelessége, akinek az érde-
kében azokat elhelyezték.  
 

2. § 
 

A rendelet 7. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

3. § 
 
A rendelet 8. §-a az alábbiak szerint módosul: 
 
Aki a jelen rendelet 4-7.§-ában foglaltakat megszegi, a 218/1999. (XII. 
28) Korm. sz. rendelet 8.§-ában foglalt „hirdetményekkel kapcsolatos” 
szabálysértést követi el. 
 

4. § 
 
A rendelet 30. §-a új, (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
(3) Méhet a kaptárból kiengedni csak külterületen szabad. 
 

5.§ 
 

A rendelet 31. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
(3) A területhatárok a határoló utcák tengelyében húzódnak, kivéve a 
Malom sort, amelynek mindkét oldalán érvényes a korlátozás. 
 

6.§ 
 

A rendelet 5/a. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

Állattartás szempontjából gyógyhely és védőterületnek minősülő 
terület 
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Állattartás szempontjából gyógyhely és védőterületnek minősülő terület 
a Böszörményi u. – Huba u. – Malom sor - Újvárosi u. - Böszörményi u. 
- Kenézy u. - Bethlen u. - Luther u. - Árpád u. - Attila u. - Wesselényi u. 
- Hőforrás u. - Gázláng u. - Szegfű u. - Búzavirág u. - Rezeda u. - Hóvi-
rág u. - Debreceni útfél - Sport u. - Pávai Vajna u. - Böszörményi u. által 
körbezárt városrész. 
 

7.§ 
 

A rendelet 5/b. számú melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

Nagy és kis állatok tartása szempontjából korlátozott terület 
 
A nagy és kis állatok szempontjából korlátozott terület a Tessedik S. u. - 
Liget utca és meghosszabbítása a Böszörményi útig - Böszörményi út - 
Huba u. - Malom sor - Ady E. u. - Gönczy Pál u. - Puskin u. - Hősök tere 
- Rákóczi u. - Hőgyes u. - Kossuth L. u. - Attila u. - Ádám u. - Hőforrás 
u. - Szedres u. - Bartók B. u. - Lehár F. u. - Hóvirág u. - Debreceni útfél 
- Tessedik S. utca által határolt városrész. Ahol a területhatár a gyógy-
hely és védőterület határával egybeesik, ott az arra vonatkozó rendel-
kezéseket kell figyelembe venni.  
 

8. § 
 

A rendelet 5/c. számú melléklete az alábbiak szerint módosul, ezzel együtt 
hatályát veszti Hajdúszoboszló város Szabályozási Tervének elfogadásáról, 
és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) területre vonatkozó előírásainak meg-
állapításáról szóló 15/2004.(X.01.) számú önkormányzati rendelet 2. számú 
melléklete: 
 
Állattartásra szolgáló épületek védőtávolságai: 

 

 Védőtávolság 

Állattartásra 
szolgáló épü-

letek 

a telek 
utcai te-

lekhatárát
ól 

lakóépü-
let- 
től 

ásott fúrott csatlako-
zó vízve-

zeték- 
től 

Vízveze-
téki csap-

tól 
kúttól 

Nagy haszonál-
lat esetén 
1-2 állatig 
3-5 állatig 
6-10 állatig 
10 fölött 

 
 

     

15 10 15 5 2 3 

20 10 20 10 5 5 

25 10 20 15 5 5 

30 15 30 20 10 10 

Haszonállat 
esetén 
1-5 állatig 
6-10 állatig 
11-15 állatig 
15 fölött 

 
 

     

15 10 15 5 2 3 

20 10 15 5 2 3 

25 15 15 10 3 5 

30 20 20 15 10 10 
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Kis haszonállat 
esetén 
prémes állat 
10 állatig 
11-30 állatig 
30 fölött 

 
 

     

      

15 10 10 5 1 - 

20 10 15 10 2 - 

25 15 20 15 10 10 

Baromfifélék 
20 állatig 
21-50 állatig 
50-200 állatig 
200 fölött 

      

15 10 10 5 1 - 

15 10 10 5 1 - 

25 15 15 10 5 - 

30 20 20 15 10 10 

 
9.§ 

 
(1) E rendelet 2007. november 1. napjával lép hatályba, de az állattar-
tásra vonatkozó rendelkezéseit csak 2008. május 1-jétől kell alkalmaz-
ni.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyeket az eljárás 
megindulásának időpontjában hatályos rendelet alapján kell elbírálni. 
 

C,  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság megtárgyal-
ta az előterjesztést, a szociális irodavezető-asszony és a szociális bizottság 
elnökének kiegészítéseivel, észrevételeivel együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság az elmúlt három ülé-
sén foglalkozott ezzel a rendelettel. Kiegészítő és módosító javaslatok hang-
zottak el, amelyek az ülés előtt kiosztott előterjesztésbe már be vannak épít-
ve. Hétfőn irodavezető-asszony konzultált a Közigazgatási Hivatal illetékesé-
vel, így a keddi bizottsági ülésen már a törvényességi felügyelő által javasolt 
kiegészítéseket tárgyalta meg a bizottság. Kéri a képviselő-testülettől a ren-
delet elfogadását.   
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Nagy Bálint, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Máté Lajos, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 
A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 

D,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság tegnapi ülésén megtár-
gyalta a rendelet-tervezetet, néhány módosítást javasolt, amelyek az ülés 
előtt kiosztott előterjesztésben megtalálhatók.  
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Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és a pénzügyi bizottság által javasolt módosításokkal együtt egy-
hangúlag támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy a havi négy zsák helyett 
kettő zsákot javasol.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is megtár-
gyalta az előterjesztést és a javasolt módosításokkal együtt egyhangúlag tá-
mogatta.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja kihagyni a „Fejezetek” megjelöléseket a rendelet-
ből, nem látja ezek értelmét. A címek és paragrafusok elegendőek. Hiányzik 
a rendeletből a szelektív hulladékgyűjtés szabályozása. Legyen benne a 
rendeletben, hogy továbbra sem kell fizetni a zöldhulladék elhelyezéséért.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosításokkal együtt 13 igen (Kocsis 
Róbert, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, 
Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté La-
jos, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László), 1 nem 
(Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett 
elfogadta az előterjesztést és az alábbi rendeletet alkotta:  
 
A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 

E,  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság megtárgyal-
ta a rendelet-tervezet és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy a 16. § (3) bekezdésében szereplő mondat-
ba kerüljön be, hogy „ a polgármester írásban jelentést ad””.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 15 igen (Kocsis Ró-
bert, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. 
Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi 
Gusztáv, Váradi Ferenc, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszava-
zat nélkül elfogadta az előterjesztést és az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
23/2007. (X. 18.) számú rendelete 

 az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
11/2007.(IV.19.) számú rendeletének módosításáról 

  
                                                           1. § 
 
A rendelet 16. §-ának (3) bekezdésének első mondata hatályát veszti, 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„16. § (3) A határozatok végrehajtásáról a határidő lejártát követő első 
ülésen a polgármester írásban jelentést ad.”  
 

2. § 
 
A rendelet 19. § (4) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„19. § (4) A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, amelyet elkülönítve 
kell kezelni. A zárt ülésen hozott – a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alap-
ján – közérdekű adatnak minősülő határozat nyilvános, a zárt ülési 
jegyzőkönyv ezen része megtekinthető.” 
 

3. § 
 
A rendelet 35. § (5) bekezdésének 1. számú melléklete az alábbiak 
szerint módosul:  
 
A polgármesterre átruházott hatáskörök közül törlésre kerül az alábbi 
szövegrész: „Felhívást bocsát ki az adóalany számára a bevezetett he-
lyi adó megállapításához szükséges adatszolgáltatás céljából (1990. évi 
C.tv.51. §)”  
 

4. § 
 
Ez a rendelet 2007. november 1.napján lép hatályba. 
 

Hetedik napirend:  

 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Váradi Ferenc, Máté 
Lajos, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) sza-
vazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előter-
jesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 225/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 102. § (2) f, pontjában 
 meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Zichy Géza Alap-
 fokú Művészetoktatási Iskola pedagógiai programját, az előterjesz-
 tésben szereplő módosításokkal. 
 

 Határidő: 2007. október 31. 
 Felelősök: jegyző 
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Nyolcadik napirend:  

 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Váradi Ferenc, Máté 
Lajos, Marosi György Csongor, Erdei Gyula) szavazat mellett, tartóz-
kodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a követke-
ző határozatot hozta:  
 
 226/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
 közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 102. § (2) a pontjában 
 meghatározott jogkörében eljárva, az Egyesített Óvodai Intézmény 
 a Zichy Géza Alapfokú Művészetoktatási Iskola és a Közgazdasá-
 gi Szakközépiskola alapító okiratait az előterjesztésben szereplő 
 módosításokkal jóváhagyja. 
 
 Határidő:  2007. október 31. 
 Felelős: jegyző 
 

Kilencedik napirend:  

 
Varga Imre: Az ülés előtt kiosztott anyagot tárgyalta az oktatási bizottság, 
azt kéri elfogadni.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Váradi Ferenc, Máté 
Lajos, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, Dede Ernő, Dr. Sóvágó 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 227/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 90. § (1), alapján a mellé-
 kelt utcajegyzéknek megfelelően határozza meg a város óvodai 
 működési (felvételi) körzeteit.  
 A jelen előterjesztésben meghatározott felvételi körzeteket a 2008. 
 évi óvodai előjegyzés időpontjától kell alkalmazni, de figyelembe 
 kell venni a  2007/2008. nevelési évben az évközbeni beírások és 
 átvételek esetén is.  
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 Határidő: 2007. október 31.  
 Felelős: jegyző 
 

Tizedik napirend:  

 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, 
Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Váradi 
Ferenc, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Erdei Gyula, 
Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nél-
kül elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 228/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
 testülete a Ktv. 102.§ (2) c, pontja által biztosított jogkörében eljár-
 va és figyelembe véve a törvény. 3. számú melléklet II. rész 7. 
 pontjában leírtakat, engedélyezi  
- Bocskai István Szakképző Iskolában a 9.a. osztály és a 
- Közgazdasági Szakközépiskola 1/13 osztálya esetén a tör-
vény. 3. számú melléklet II. rész 7. pontjában rögzített maximális 
osztálylétszám 20 %- al történő túllépését. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közoktatásról szóló törvény  95/A § (11) alapján kérel-
met nyújt be az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaköz-
ponthoz a 
- Bocskai István Szakképző Iskolában a 9.b, 9.c, 9.d. osztá-
lyokra a maximális osztálylétszám 20 %- al történő túllépésére. 
- Közgazdasági Szakközépiskola 1/13 osztálya esetén a tör-
vény. 3. számú melléklet II. rész 7. pontjában rögzített maximális 
osztálylétszám további 10 %- al történő túllépését. 
 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 9. § 
(1) alapján az Oktatási Bizottságra ruházza át a közoktatásról szó-
ló 1993. évi LXXIX. 102.§ (2) c, pontból fakadó- a nevelési oktatási 
intézmények maximális csoport/osztálylétszámai túllépésének en-
gedélyezésére vonatkozó- hatáskörét.  
Az Oktatási Bizottság a maximális csoport/osztálylétszám túllépé-
sének engedélyezésekor a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
tv. 3. számú melléklet II. rész 7. pontja alapján a maximális lét-
szám maximum 20%-kal való túllépését engedélyezheti az ott leírt 
feltételek megléte esetén. 
 
Határidő: 2007. október 31. 
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Felelős: jegyző 
 

Tizenegyedik napirend:  

 
Dede Ernő: A kulturális bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhan-
gúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: A Szoboszlói Kör vezetősége azzal a kéréssel ke-
reste meg, hogy a címerhasználatot ne engedélyezze a testület, mivel egye-
zik az ő pecsétjükön található címerrel.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Nem tartja összeférhetetlennek a címerhasználatot.  
 
A képviselő-testület 11 igen (Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Tarcsi András, Erdei Gyula, Örvendi László, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Máté Lajos, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), 1 nem (Vágó 
Zsolt) szavazat és 4 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Ma-
rosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) mellett elfogadta az előter-
jesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 229/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
engedélyezi, hogy a Hajdúszoboszlói Honismereti Társaság szék-
helye és levelezési címeként a Kovács Máté Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár, Szilfákalja u. 2. sz. alatti címét használhas-
sa. 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, 
az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. § (1) c, pontja 
által biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a város címerének 
használatát a Hajdúszoboszlói Honismereti Társaság pecsétjében, 
az előterjesztésben szereplő formában. 
 
Határidő: 2007. október 31. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenkettedik napirend:  

 

A,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta azt.  
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az előterjesz-
tést, egyhangúlag támogatta. Javasolja a bizottság, hogy a Kösely Rt. szán-
tójából a Tessedik Sámuel utca mellett még egy építési teleksort szerezzen 
meg az önkormányzat az állami tulajdonból.  
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Vágó Zsolt: Javasolja, hogy amennyiben lehetséges, a 0640/3 hrsz-ú ingat-
lanból a kért 7 hektár terület helyett mind a 24 hektárt szerezze meg az ön-
kormányzat az államtól. Olyan helyen található az ingatlan, amely befektetési 
szempontból a későbbiekben fontos lehet.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Váradi Ferenc, Máté 
Lajos, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, Dede Ernő, Dr. Sóvágó 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatokat hozta:  
 

  230/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-
kéri a Városi Főépítészt, hogy a Helyi Építési Szabályzat 2007. évi 
felülvizsgálatakor a hajdúszoboszlói 0556 és 0586 hrsz-ú ingatla-
nok övezeti besorolásának módosítását kezdeményezze oly mó-
don, hogy a terület alkalmas legyen kulturális és sportlétesítmé-
nyek kialakítására.  
 
Határidő: folyamatos, 2007. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
  231/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a hajdúszoboszlói 0640/3 hrsz-ú ingat-
lannak a Helyi Építési Szabályzat által közterületként kiszabályo-
zott ingatlanrésztől nyugatra, a Tessedik Sámuel utca felé eső tu-
lajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését 
kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján a Kor-
mánynál. 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanrész tulajdon-
jogának az önkormányzat részére történő megszerzése érdeké-
ben.  
3. Az ingatlant az önkormányzat a Nemzeti Földalapról szóló 
2001. évi CXVI. Törvény 13.§ (6) bekezdésében meghatározott 
önkormányzati területfejlesztési cél megvalósítása érdekében he-
lyi közutak fenntartása önkormányzati feladat ellátása (Ötv. 8.§ (5-
6) bekezdés) érdekében kívánja tulajdonba venni, és közterület 
kialakítás céljára kívánja felhasználni.  
4. Az önkormányzat saját költségén vállalja  
- az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén 
kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában lemond az állam-
mal szemben támasztott bármely követeléséről, 
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- szükség esetén az ingatlan határvonalának helyszíni kitűzését, 
- az ingatlan művelési ág változtatásának, művelés alóli kivonás 
költségeit. 
5. Az önkormányzat vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan tulaj-
donba adásától számítva évente egyszer tájékoztatja az NFA-t a 
hasznosítási cél megvalósításáról.  
6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett 
ingatlant terheivel együtt veszi át.  
 
Határidő: folyamatos, 2008. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
  232/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a hajdúszoboszlói 0556 hrsz-ú ingat-
lan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján a Kormánynál. 
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanrész tulajdon-
jogának az önkormányzat részére történő megszerzése érdeké-
ben.  
3. Az ingatlant az önkormányzat a Nemzeti Földalapról szóló 
2001. évi CXVI. Törvény 13.§ (6) bekezdésében meghatározott 
sport célkitűzések önkormányzati feladat ellátása (Ötv. 8.§ (1) be-
kezdés) érdekében kívánja tulajdonba venni, és szabadidő, sport-
létesítmény kialakítás céljára kívánja felhasználni.  
4. Az önkormányzat saját költségén vállalja  
- az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén 
kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában lemond az állam-
mal szemben támasztott bármely követeléséről, 
- szükség esetén az ingatlan határvonalának helyszíni kitűzését, 
- az ingatlan művelési ág változtatásának, művelés alóli kivonás 
költségeit. 
5. Az önkormányzat vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan tulaj-
donba adásától számítva évente egyszer tájékoztatja az NFA-t a 
hasznosítási cél megvalósításáról.  
6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett 
ingatlant terheivel együtt veszi át.  
 
Határidő: folyamatos, 2008. március 31. 
Felelős: polgármester 

 
  233/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy határoz, hogy a hajdúszoboszlói 0586/4 hrsz-ú ingat-
lan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján a Kormánynál. 
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2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlanrész tulajdon-
jogának az önkormányzat részére történő megszerzése érdeké-
ben.  
3. Az ingatlant az önkormányzat a Nemzeti Földalapról szóló 
2001. évi CXVI. Törvény 13.§ (6) bekezdésében meghatározott 
sport célkitűzések önkormányzati feladat ellátása (Ötv. 8.§ (1) be-
kezdés) érdekében kívánja tulajdonba venni, és szabadidő, sport-
létesítmény kialakítás céljára kívánja felhasználni.  
4. Az önkormányzat saját költségén vállalja  
- az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén 
kármentesítését és az ingatlan vonatkozásában lemond az állam-
mal szemben támasztott bármely követeléséről, 
- szükség esetén az ingatlan határvonalának helyszíni kitűzését, 
- az ingatlan művelési ág változtatásának, művelés alóli kivonás 
költségeit. 
5. Az önkormányzat vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan tulaj-
donba adásától számítva évente egyszer tájékoztatja az NFA-t a 
hasznosítási cél megvalósításáról.  
6. Az önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett 
ingatlant terheivel együtt veszi át.  
 
Határidő: folyamatos, 2008. március 31. 
Felelős: polgármester 
 

B,  
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta és támogat-
ta az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, 
Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Váradi 
Ferenc, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Erdei Gyula, 
Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nél-
kül elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 234/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 0443 hrsz-ú, 1 ha 2793 m2 nagysá-
gú, saját használatú út megnevezésű ingatlan állami tulajdonból 
térítésmentesen történő önkormányzati tulajdonba való átvétel-
éhez. 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felhatalmazza a polgár-
mestert az ingatlan átvételéről szóló megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2008. március 15. 
Felelős: jegyző 

 

C,  
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és támogatja az 
előterjesztést azzal a kitétellel, hogy az állatvásár-telep funkcióját a későbbi-
ekben meg kell tárgyalni.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést, a műszaki bizottság által javasoltakkal együtt támogatja. A bizottság 
javasolja továbbá, hogy a határozati javaslatba kerüljön be, hogy a kérelme-
zők vállalják a kialakítandó közterületek teljes közművel és aszfalt burkolattal 
történő ellátását.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság a pénzügyi bizottság 
kiegészítésével együtt támogatta az előterjesztést.  
 
Vágó Zsolt: El kell dönteni, hogy legyen-e mérlegelési lehetőség a városban. 
Ha igen, akkor keresni kell egy olyan épületet, amely erre a célra megfelel.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosításokkal együtt 15 igen (Kocsis 
Róbert, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Váradi Ferenc, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László), 1 nem (Radácsi Gusztáv) szavazat és 1 tartózkodás 
(Marosi György Csongor) mellett elfogadta az előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 235/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 4439/2 és 4449 hrsz-ú ingatlanokat 
érintő telekalakításhoz, és az ehhez kapcsolódó ingatlancseréhez, 
melynek következtében az önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
közül az érintett telkek tulajdonjoga az alábbiak szerint alakul: 

 

Kialakuló telek 
hrsz-a 

Ingatlan nagysága 
(m2) 

Önkormányzati 
tulajdonrész (m2) 

Nagy Sándor 
tulajdonrésze (m2) 

4439/23 1077 - 1077 

4439/24 1100 1100 - 

4439/27 1100 1100 - 

4439/28 1100 1100 - 

4439/31 1031 1031 - 

összesen 5408 4331 1077 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
kialakuló 4439/43 és 4439/44 hrsz-ú ingatlanokon működő állatvá-
sártér funkcióját a telekalakítási terv jóváhagyását követően vizs-
gálja felül. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a telekalakítási tervben szereplő, a Helyi Épí-
tési Szabályzatban kötelező érvénnyel előírt közterületek térítés-
mentes önkormányzati tulajdonba vételéhez, amennyiben ezen a 
területen kialakult utak az érvényben lévő jogszabályi előírásoknak 
megfelelően kerülnek kivitelezésre és a szükséges engedélyekkel 
rendelkeznek. Kérelmezők vállalják a kialakítandó közterületek tel-
jes közművel és aszfalt burkolattal történő ellátását. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-
hatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, 2008. június 30. 
Felelős: jegyző 

 

D,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság ülésén képviselői módo-
sító indítvány hangzott el, amely a második határozati javaslatot módosította 
annyiban, hogy a 11 millió forint vételár helyett 8 millió forint legyen meghatá-
rozva. Ezt az indítványt a bizottság támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Az előterjesztés jól összeállított anyag. Hiányolja viszont, 
hogy az ajánlattevő nem nyilatkozott arról, hogy meg kívánja venni a telket, 
illetve ki tudja-e fizetni a szerződés aláírásakor a vételárat. A 8 millió forintos 
vételárral nem ért egyet. Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
Kanizsay Béla: Ő javasolta a 8 millió forintos vételárat. Kevés a felkészült, jó 
reumatológus a városban, a telket megvásárolni szándékozó doktornő egyike 
ezeknek, egyedül neveli gyermekeit, édesanyjával él együtt és a 8 millió fo-
rintos vételárat meg tudja fizetni. Kéri, hogy szavazza meg a testület ezt a 
vételárat.  
 
Szandai Kázmér: Nem ért egyet a 8 millió forintos, szakértői ár alatti értéke-
sítéssel. Öt évvel ezelőtt ingatlanbecslő által meghatározott árakon történtek 
az ingatlanértékesítések az utcában, azóta közműfejlesztés is történt. Véle-
ménye szerint már az is kedvezmény, hogy licit nélkül vásárolhatja meg a 
telket az ajánlattevő.   
 
Dr. Papp Jenő: A doktornő munkásságát elismerik a városban, szükség van 
a jó munkaerőre. Támogatja a 8 millió forintos vételáron történő értékesítést.  
 
Radácsi Gusztáv: Ő is támogatja a 8 millió forintos vételárat.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Har-
sányi István, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
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Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László), 2 nem (Váradi Ferenc, Dr. Rácz 
Tiborné) szavazat és 1 tartózkodás (Szandai Kázmér) mellett elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 236/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ha-
tályon kívül helyezi a 97/2002.(VI.13.) számú Kt. határozat 1. pont-
ját, ezzel egyidejűleg a Hajdúszoboszló, Tölgyfa utcán található 
2667/7 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant beemeli 
az értékesítendő ingatlanok közzé és hozzájárul Dr. Gáspár Enikő 
részére történő értékesítéshez, bruttó 8.000.000,-Ft eladási áron.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

E,  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta 
az előterjesztést.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az előter-
jesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Nem ért egyet a határozati javaslattal. A normatívát miért kell 
hitelből fizetni?  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, 
Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Váradi 
Ferenc, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Erdei Gyula, 
Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nél-
kül elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 237/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
 intézményeknek létszámarányosan hozzájárul a pedagógiai 
 szakmai szolgáltatás felosztásához, melynek fedezete hitel.  
 
 Határidő: azonnal  
 Felelős: jegyző  
 

Tizenharmadik napirend:  

 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést, egyhangúlag támogatta. A határozati javaslatban javítandó a KIOP 
mozaikszó KEOP-ra.  
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Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Marosi György Csongor: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi vá-
laszolt.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, Máté La-
jos, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, Dede Ernő, Dr. Sóvágó 
László) szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 238/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a szennyvízcsatorna hálózat építés befejező 
üteme és a szennyvíztelep kapacitásbővítő beruházása projektnek 
a KEOP-1.2.0. pályázat keretében történő megvalósításával 
egyidőben, a pályázat által nem támogatott üdülőterületeken is tör-
ténjen meg a hálózatfejlesztés, melyhez szükséges önerőt az ön-
kormányzat költségvetésében biztosítja.  
 
Határidő: pályázati kiírás függvényében 
Felelős:   jegyző 
 

Tizennegyedik napirend:  

 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és egyhangúlag támogatta. A közbeszerzési eljárás megindult, re-
mélhetőleg ősszel megindulnak a munkálatok.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, 
Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Váradi 
Ferenc, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Erdei Gyula, 
Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nél-
kül elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 239/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a Regionális Fejlesztési 
Tanács döntésével egyetért az alábbiak szerint: 
A Vadas utca burkolat felújítása az Ady és Nap utcák közötti sza-
kaszon valósul meg 10.618250,-Ft összköltséggel, az alábbi for-
rásmegosztás szerint: 
- elszámolható költség: 7.285.920,-Ft  
- a támogatás 3.642.960,-Ft  
- a saját erővel 6.975.290,-Ft  
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Az önkormányzat ennek megfelelően 1.938.000,-Ft támogatásról 
lemond. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a felújítás megvalósítása 
érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói 
szerződések (kivitelezői, műszaki ellenőri) aláírására. 
 
Határidő: 2008. június 30. 
Felelős:   polgármester 
                jegyző 

 

Tizenötödik napirend:  

 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi And-
rás, Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Váradi Ferenc, Máté 
Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 240/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról október hónapban 
adott jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő:- 
Felelős:- 

 

Tizenhatodik napirend:  

 
Marosi György Csongor: A tájékoztatóban található egy levél Polyák Fe-
renctől, a HA-VER vezetőjétől. Háromszor képviselte az elmúlt egy hónap-
ban az önkormányzatot a LEADER akciócsoport alakuló ülésein Hajdúbö-
szörményben. Semmiféle politikai eszköz nem vetült a munkára. Hajdúnánás 
is csatlakozott a közösséghez. Elkészült a csoport stratégiai terve, amit min-
denki meg fog kapni elektronikus úton. Október 9-én megtörtént az egyeztető 
tárgyalás a két akciócsoport között.   
 
Váradi Ferenc: Az építéshatósági vezető személyének kiválasztásában a 
Városfejlesztési Bizottság nem vett részt. Korábban ugyanis a bizottságok a 
pályázókat meghallgatták. A vendégforgalmat kimutató táblázatot hiányosnak 
találja.  
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Kanizsay Béla: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
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A képviselő-testület 16 igen (Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi And-
rás, Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Váradi Ferenc, Máté 
Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) szavazat és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett a két ülés 
közötti eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul vette.  
  

Tizenhetedik napirend:  

 
Marosi György Csongor: Kéri a képviselő-testülettől, hogy szavazza meg a 
150.000 Ft-ot. Rendkívül balesetveszélyes a buszmegálló, idegenforgalmi 
szempontból is frekventált helyen van.  
 
Szandai Kázmér: A legutóbbi ülésen az interpellációra adott választ sem az 
interpelláló, sem a képviselő-testület nem fogadta el. Így a pénzügyi bizott-
sághoz került a probléma kivizsgálása. A most kiosztott határozati javaslat 
részletezi a bizottság álláspontját. Korábban már kérte Polgármester Úr, 
hogy ne kerüljön olyan interpelláció benyújtásra, amely a költségvetést érinti. 
A műszaki bizottság 100 millió forintos kerete a nagyobb beruházásokra ke-
rült felhasználásra, így nem maradt pénz a buszmegálló rendbetételére. 
Több ilyen jellegű interpelláció merülhet föl más képviselőktől.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Balesetveszélyes a terület, a tél beállta előtt meg kell 
mindenképpen csinálni a megállót. Fontos, hogy a balesetveszélyes területek 
helyreállítására el kell különíteni pénzt a költségvetés elfogadásakor.  
 
Marosi György Csongor: Városi érdek a buszmegálló rendbetétele.  
 
Máté Lajos: Itt valósul meg az a kettős mérce, hogy egyrészt 41 millió forin-
tot megszavaz a testület meghatározott célra, de a 150.000 Ft megszavazá-
sán vitatkozik.   
 
Örvendi László: Amilyen kis beruházási összeget igényel a felújítás, olyan 
nagymértékű a beruházás értéke. Mindenképp támogatja.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Har-
sányi István, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Váradi Ferenc, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) 
szavazat és 1 tartózkodás (Szandai Kázmér) mellett elfogadta az elő-
terjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 241/2007.(X.18.) számú Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 Szabadság szálló előtti buszváró lépcsőjének javítási munkálatai
 hoz – 150.000 Ft keretösszeg meghatározása mellett – szüksé-
 ges fedezetet a 2007. évi költségvetése terhére, hitelből biztosítja 
 azzal a feltétellel, amennyiben a két szakbizottság hatáskörébe 
 utalt „vis major” keret az év végéig nem kerül teljes egészében 
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 felhasználásra, úgy a fenti összeg biztosítása annak a keretnek a 
 terhére történjen.  
 Utasítja a jegyzőt a munkálatok soron kívüli elvégzésére.  
  
 Határidő:  
 Felelős:  
 

Tizennyolcadik napirend:  

 

B,  
 
Marosi György Csongor: Elfogadja a választ.  
 

C,  
 
Vágó Zsolt: Elfogadja a választ.  
 

Kérdések:  
 
Marosi György Csongor: Jegyző Úrhoz intézi kérdéseit. Képviselő-
testületi határozat született korábban a Széchenyi utca megnyitásáról. 
Hol tart ez az ügy? Végre lett-e hajtva? Ha nem, akkor miért nem? Má-
sodik kérdése, hogy felvette-e a kapcsolatot Jegyző Úr a rendőrséggel 
a Szilfákalján történő randalírozások miatt? Harmadik kérdése pedig, 
hogy milyen munkacsoportok vannak az önkormányzatnál, mikor ala-
kultak, kik a tagjai, milyen munkát végeztek eddig? Főmérnök asszony-
tól pedig azt kérdezi, hogy a Szilfákalján levő kerékpárút felfestése mi-
lyen anyaggal történik, mert hamar lekopik?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Az első és harmadik kérdésre írásban ad választ. A 
második kérdésre a válasza, hogy egyeztetések történtek a rendőrség-
gel, a novemberi testületi ülésre jön az anyag ezzel kapcsolatosan.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.  
 

Interpellációk:  
 
Örvendi László: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. Közel egy éve volt 
napirend a testületi ülésen a város közlekedési helyzete. Megtárgyalta 
a testület a közterületbe ültetett növények közlekedést akadályozó 
helyzetének a felszámolását. Egyre több helyen nőtt ki a növényzet, 
amely a közlekedést akadályozza. Kéri a Jegyző Urat, intézkedjen, 
hogy az őszi, tavaszi gallyazás során újra vizsgálják meg a helyzetet, 
szüntesse meg, hogy a közterületeken ültetett növények ne akadályoz-
zák tovább a kilátást, a biztonságos közlekedést.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Évekkel ezelőtt került 5 millió forintba ez a munka. 
Közhasznú munkások végeznek ilyen jellegű feladatokat. A közterületre 
ültetett növények önkormányzati tulajdonúak.  
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Örvendi László: A közterület-felügyelők szólítsák fel azokat az ingat-
lantulajdonosokat, ahol zavarja a növényzet a közlekedést. Nem fogad-
ja el a választ.  
 
A képviselő-testület 7 igen (Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Dede Ernő), 7 nem 
(Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Kanizsay Béla, Örvendi László, Har-
sányi István, Nagy Bálint, Erdei Gyula) szavazat és 3 tartózkodás 
(Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Marosi György Csongor) mellett nem 
fogadta el Örvendi László interpellációra kapott válaszát és a következő 
határozatot hozta:  
 
 242/2007. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 nem fogadja el Dr. Vincze Ferenc Örvendi László interpellációjára 
 adott válaszát, kivizsgálásával megbízza az önkormányzat mező-
 gazdasági bizottságát.  
 
 Határidő: - 
 Felelős:  - 
 
Vágó Zsolt: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. A Földesi utca lakói 
közel egy éve befizettek a Tigáznak gázhálózat-fejlesztésre pénzt. Az 
elmúlt egy évben a gázhálózat kiépítése nem történt meg az utcában. A 
családok egy része már beköltözött, többen fűtés nélkül vannak. Hasz-
nálatbavételi engedélyt addig nem kapnak, amíg a gáz nincs bekötve. 
Kéri, hogy az önkormányzat segítsen a lakóknak a probléma megoldá-
sában.   
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.   
 
Marosi György Csongor: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációit. 
A játszóterek balesetveszélyességével kapcsolatos egyik interpelláció-
ja. A Szilfákalján található játszótereknél levő padokat szétszedték a 
vandálok, a megmaradt betonelemek veszélyesek. Ezeket el kell szállí-
tani. Másik probléma pedig, hogy a régi dühöngő helyén kialakított par-
kolóban közlekedő járművek az ott levő játszótéren is áthajtanak, ami 
balesetveszélyt okozhat, ezt meg kell szüntetni. Kéri továbbá, hogy 
vizsgálja meg az önkormányzat, hogy a Művelődési Ház előtti járdán 
miért áll meg a csapadékvíz?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A Bá-
nyász utca végén levő garázstulajdonosok keresték meg azzal a prob-
lémával, hogy a garázsok előtt levő közterületi parkolók túlzsúfoltak, a 
garázsokba történő beállás nem lehetséges, különösen a nyári hóna-
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pokban, amikor a szemben levő panziók, hotelek vendégei is odaállnak 
a garázsbejárók elé. Írásban kér műszaki megoldást a problémára.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Kocsis Róbert: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A koráb-
ban a Szilfákalján levő padok most több helyen vannak elhelyezve a vá-
rosban. Ha van még utcabútor-kerete az önkormányzatnak, akkor te-
tesse rendbe ezeket a padokat és kerüljenek a helyükre. Másik interpel-
lációja a faültetéssel kapcsolatos. A Gönczy Pál utcán, a bíróság épüle-
te előtt hiányoznak a fák. Pótolja a hiányzó fákat az önkormányzat.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 

Bejelentések:  
 
Márton Attila: Két dologról szeretne beszélni. Megkezdődött a parla-
mentben a jövő évi költségvetés vitája. A beterjesztett javaslatban saj-
nos elszomorító adatok szerepelnek. Az önkormányzatokat az oktatási 
normatívák területén érheti a legnagyobb veszteség, főként az alapfokú 
és a művészeti oktatás terén. A Pedagógiai Szakszolgálatokhoz kap-
csolódó normatívák teljes egészében megszűnnek. A szakképzések 
normatívái is csökkennek. Korábbi testületi ülésen már kérdezte, hogy 
az un. TISZK-ekkel mi a helyzet? Augusztus végén volt egy szakmai 
konferencia ezzel kapcsolatosan, ennek az anyagát elhozta. Érdemes 
lenne ezt áttanulmányozni. 
2008. január 1-től európai uniós kötelezettség, hogy teljes egészében 
szabaddá kell tenni a villamosenergia-piacot. Szakértők szerint ez a la-
kossági szférában legalább 10, az önkormányzatoknál pedig legalább 
35-40%-os árnövekedést jelenthet. Érdemes lenne kapacitáslekötésben 
gondolkodni hosszú távon.  
 
A képviselő-testület 19.20 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  

 
 

K.m.f. 

 

 Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 
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