
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2007. november 22-én 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.   

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

alpolgármester, Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, 
Harsányi István, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Örvendi 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, Lőrincz 
László pénzügyi, gazdasági irodavezető-főkönyvelő, 
Bárdos Ilona irodavezető helyettes, Szilágyiné Pál 
Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-főmérnök, 
Varga Imre oktatási irodavezető, Kunkliné Dede 
Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, 
Gubányi István technikus, Molnár Viktória 
jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő állampolgárok.  

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. A meghívóban feltüntetett napirendek 
megtárgyalását javasolta, illetve kérte a 3. számú előterjesztés 
napirendről való levételét.  
 
A képviselő-testület a kiosztott napirend felvételével 16 igen (Kocsis 
Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett és az alábbi napirendet 
fogadta el:  
 

Napirend:  
 
1.) a.) Tájékoztató Hajdúszoboszló város közbiztonságának I-III. negyedéves 

helyzetéről 
Előadó: kapitányságvezető 
 
b.) Tájékoztató a polgármesteri hivatal közterület-felügyeletének I-III. n. 
éves munkájáról 
Előadó: vezetőközterület-felügyelő 
 

2.) Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola ÉAOP pályázat 
keretein belüli felújításának lehetőségéről 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
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3.) a.) Előterjesztés a hulladékkezelés 2008. évi díjának megállapítására  

Előadó: VGZrt. vezérigazgatója 
 
b.) Jelentés a kötelező hulladékszállítás érvényesítése érdekében tett 
intézkedésekről, javaslat a rendszer kezelésének fejlesztésére 
 Előadó: jegyző 
              VGZrt. vezérigazgatója 

 
4.) Javaslat a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

5.) Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2007. évi költségvetésének III. 
negyedéves végrehajtásáról 

     Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

6.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetési 
koncepciójáról        

                   Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

7.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
a.) a cigány kisebbségi önkormányzat kérelméről 
b.) a HajSza Se kérelméről 
c.) a Keleti főcsatorna melletti üdülő értékesítésére 

          Előadó: jegyző 
                       irodavezető-főkönyvelő 
 
8.) Előterjesztés a Thököly Imre Általános Iskola házirendjéről 
       Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
9.) Előterjesztés a Thököly Imre Általános Iskola Szervezeti és Működési    
      Szabályzatáról 
       Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
10.) Előterjesztés a Gönczy Pál Általános Iskola alapító okiratának    
        módosításáról 
        Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
11.) Előterjesztés az OLLÉ labdarugó-pálya létesítési programra vonatkozó  
        döntések meghozatalára  
        Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
12.) Előterjesztés a Bihari Térségi Integrált Szakképző Központ kialakítására  
       Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
13.) Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
        Előadó: jegyző 
 
14.) Előterjesztés a folyékony hulladék szállítási közszolgáltatási szerződés  
       módosítására 
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       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
15.) Előterjesztés az Észak-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program II.      
       üteméről 
      Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
16.) Előterjesztés a Szent László római Katolikus Egyházközség utca  
       elnevezési kérelméről 
       Előadó: jegyző 
 
17.) Előterjesztés a hallgatói ötletpályázat eredményéről 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
18.) Előterjesztés ajánlatkérési eljárás során meghozott döntésről 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
19.) Előterjesztés a Mátyás király sétány forgalomcsillapítási  
        tanulmánytervéről 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
20.)  Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről  
         Előadó: polgármester 
 
21.)  Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról 
        Előadó: polgármester 
 
22.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
        Előadó: polgármester 

 
23..) Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra 
       a.) Majoros Petronella képviselő asszony kérdésére,      
       b.) Marosi György Csongor képviselő úr főmérnökhöz intézett   
             interpellációira, 
       c.) Vágó Zsolt képviselő úr interpellációjára, 
       d.) Marosi György Csongor képviselő úr Széchenyi utca megnyitásával  
            kapcsolatos interpellációjára, 
       e.) Marosi György Csongor képviselő úr önkormányzatnál létrehozott,  
            munkacsoportokkal kapcsolatos interpellációjára, 
       f.) Kocsis Róbert képviselő úr interpellációjára, 
       g.) Dr. Rácz Tiborné képviselő asszony interpellációjára, 
       h.) Örvendi László képviselő úr interpellációjára 
       i.,   Harsányi István képviselő úr interpellációjára  
       Előadó: jegyző, 
                    irodavezető-főmérnök, 
                    irodavezető-főkönyvelő    
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására  
      Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
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Első napirend:  
 
A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Gali Sándor rendőr-alezredes.  
 
Gali Sándor: 2007-ben is kiegyensúlyozott volt a város közbiztonsági 
helyzete. Idén 7 fővel csökkent a rendőrség állománya. A vagyon elleni 
bűncselekmények száma kis növekedést mutat, megyei szinten is. 
Főként a színesfém-lopások száma emelkedett. A jogszabályi 
környezetben nem történt változás, az objektív felelősség 
megteremtéséről szóló jogszabály ezidáig nem született meg. A 
Polgárőrséggel közösen figyelőszolgálatot működtetett ezévben is a 
rendőrség. A rendőrségi törvény titkos információgyűjtési lehetőséget is 
biztosít, ezzel élt is a rendőrség több esetben. 2006-ban az 
önkormányzat pályázatot nyert, amelyben a rendőrség támogatóként 
részt vett. Az elnyert pályázati pénz vagyonvédelmi kiállításra, idősek 
számára mozgásérzékelők elhelyezésére, illetve vagyonvédelmi 
kiadvány szerkesztésére lett fordítva. Két segédmotor-kerékpár lett 
idén vásárolva, amelynek beszerzéséhez az önkormányzat is 
hozzájárult anyagi támogatással. A motorkerékpárokkal az 
üdülőövezetek, illetve zártkertek gyakoribb ellenőrzése a cél. Az 
iskolákban idén is folytatódott a DADA-program. 800 szórakozóhely-
ellenőrzés történt ezidáig, 12 esetben tárt fel a rendőrség jogsértést. 
Halálos közúti baleset eddig nem történt, a súlyos balesetek számában 
csökkenés mutatkozik. Komoly közlekedés-biztonsági kockázatot jelent 
a motorkerékpárosok közlekedése a városban. Január 1-től 
megtörténik a rendőrség és a határőrség integrációja. Tervbe van véve 
traffipax-készülék üzembehelyezése, illetve ellenszer-program 
bevezetése szakközépiskolákban.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Több 
kérdés merült fel az orvhalászattal, utcai rongálásokkal kapcsolatosan, 
amelyekre választ kapott a bizottság.  
 
Kérdést Marosi György Csongor, Dr. Rácz Tiborné és Vágó Zsolt tett 
fel, melyre Gali Sándor válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: A beszámoló 3. oldalán le van írva, hogy csökkent a 
közterületre vezényelt létszám. A rendőrség nem tudja feltölteni 
létszámát. Úgy látja, nem mindig dolgozik hatékonyan a rendőrség. 
Elszaporodtak a városban a graffitik, meg kell oldani ezt a problémát is, 
csakúgy mint a motorosok jelenlétét. Jónak tartja a beszámolót, 
elfogadásra javasolja.  
 
Dede Ernő: Több elismerésre méltó törekvése van a 
rendőrkapitányságnak, van azonban néhány olyan dolog, amelyben 
kudarcot vallott, ilyen például a motorosok ügye vagy az éjszakai 
randalírozók jelenléte. Amennyiben nem sikerül az ilyen és ehhez 
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hasonló problémákat megoldani, akkor fennállhat az önbíráskodás 
kockázata. Kevés az utcákon a rendőri jelenlét. A Mátyás király 
sétányon álló pavilont érdemes lenne használnia a rendőrségnek, főleg 
a nyári időszakban.   
 
Erdei Gyula: Komoly probléma a kábítószer jelenléte a városban. Az 
iskolákban a DADA-program keretében a gyerekek felvilágosítása 
megtörténik, de véleménye szerint a rendőrséggel közösen az 
iskoláknak érdemes lenne a szülők felvilágosításáról is gondoskodni. A 
József Attila utcán levő szórakozóhely nagyon hangos, emiatt már több 
lakó is panaszt tett. Rendelet született arról, hány óráig lehet zenét 
szolgáltatni, ezt a rendeletet kell betartatni. A közterület-felügyelet 
munkáját jobban kellene segítenie a rendőrségnek. A motorosok 
helyzetét sürgősen meg kell oldani, csakúgy mint az állomáson levő 
hajléktalanok ügyét, akik néha már zaklatják az utasokat.  
 
Majoros Petronella: A nyári idegenforgalmi szezonban vannak 
megoldásra váró ügyek. Ilyen többek között a Mátyás király sétányon a 
motorosok jelenléte, akik minden este zajos, füstös „attrakciókkal” 
hívták fel magukra a figyelmet. Egyetért Dede Ernő képviselővel abban, 
hogy a sétányon található pavilont ismét használatba kellene a 
rendőrségnek vennie.  
 
Örvendi László: Ez volt az első olyan év hosszú idő után, amikor 
megnőtt a külterületeken a terménylopások és más, erőszakos 
bűncselekmények száma. Ha ez így folytatódik, akkor kevés lesz a 
meglévő három mezőőr, a rendőrség részéről több segítségre van 
szükség. A hajléktalanok helyzetét meg kell oldani, újabban 
megtámadják a békés járókelőket. Ez a kérdés már korábban is 
napirenden volt, de nem történt semmi változás. 2008. január 1-től új 
közlekedési törvény lép életbe, szigorúbb szankciók lesznek a 
szabálysértőkkel szemben. Kérdést tett fel, melyre Gali Sándor 
válaszolt.  
 
Kocsis Róbert: Lényegretörő, tárgyszerű a beszámoló és az 
elhangzott kiegészítés. Amíg nem történik előrelépés a motorosok 
ügyének megoldásában, addig nemcsak a város, de a rendőrség jó 
megítélése is kockán forog. Kérdést tett fel, melyre Gali Sándor 
válaszolt.  
 
Máté Lajos: Többször előfordult ezen a nyáron, hogy a szálloda 
vendégeinek nyugalma érdekében kihívta a rendőrséget a motorosok 
miatt. Egy óra alatt sem értek ki a járőrök. Úgy látja, hogy a 
kerékpárosokat kevésbé büntetik a rendőrök, mint az autósokat.  
 
Gali Sándor: Most van folyamatban együttműködési megállapodás 
kötése a rendőrség és a közterület-felügyelet között, hiszen nagyon 
sok közösen megoldandó probléma van a városban.  
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A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, 
Majoros Petronella, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

248/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló város közbiztonságának I-III. negyedéves 
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

B,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Török Imre vezető közterület-
felügyelő.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag támogatta. A 
felmerült kérdésekre választ kapott a bizottság. A közterület-felügyelet 
munkáját jónak ítéli a bizottság, de a nyári hónapokban szükség van a 
rendőrség segítségére is a hatékonyabb munkavégzéshez.  
 
Majoros Petronella: Jónak tartja a beszámolót. A közterület-felügyelők 
maximális energiát fektettek idén munkájukba. Lehetőségeikhez képest 
gyorsan reagálnak a kérésekre, bejelentésekre. Szerteágazó a 
munkájuk, a nyári időszakban legalább két fővel meg kellene emelni a 
létszámukat. Az idegenforgalmi szezonban átszervezték 
munkaidejüket, este is dolgoztak.  
 
Váradi Ferenc: A beszámoló első oldalán szerepel, hogy a közterület-
foglalási engedélyeket a közterület-felügyelők adják ki. Javasolja, hogy 
ezen változtasson a hivatal. A plakátragasztással kapcsolatosan 
egyetért azzal, hogy azt is büntessék meg, akinek az érdekében 
felragasztják a plakátot. A táblázatoknál szerepel a közterület engedély 
nélküli átalakítására vonatkozó felszólítások számadata. Véleménye 
szerint, valamennyi közterületre vonatkozó átalakítás engedély nélkül 
történik. A házszámtábla kihelyezésének elmulasztására vonatkozó 
számadatot nem kellett volna beleírni a táblázatba, nagyon sok olyan 
házat ismer, ahol hiányzik a házszámtábla. 2002-ben lett előírva a 
házszámozás, de nem nagyon történt előrelépés e téren. Meg kellene 
vizsgálni azt is, hogy az egyes utcákban, zugokban levő házak hogyan 
vannak beszámozva. Jónak tartja a beszámolót, elismeri a közterület-
felügyelők munkáját.  
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Vágó Zsolt: Ő is elismeri a közterület-felügyelők munkáját. Nyáron 
különösen gyorsan intézkedtek a bejelentések után. Az illegális 
szemétlerakókkal szemben viszont hatékonyabban kellene fellépni. 
Tudomása van olyan személyekről, akik nem vásárolták meg a 
hulladékmatricát, hanem a Szováti úti vasútátjárón túli kiserdőbe 
hordják a szemetet.  
 
Szandai Kázmér: A közterület-felügyelők munkájukkal hozzájárulnak a 
közrend fenntartásához. Vannak szabályok, amelyeket be kell tartani. 
Amikor valaki vét ez ellen a szabály ellen, akkor bírságot szabnak ki a 
közterület-felügyelők. A táblázatokból az látszik, hogy a bírságok nagy 
része nem hajtható be, jelentős kintlévőségek vannak e téren. Kérdést 
tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Kocsis Róbert: Szerepel a beszámolóban, hogy az idegenforgalmi 
szezonban a parkolókban irányító személyzetet kellene felvenni. Ezt jó 
ötletnek tartja. Az engedély nélkül felragasztott plakátok közmunkások 
általi eltávolítása hatékony módszer a probléma megoldására. Tény, 
hogy az engedélyezett hirdetőfelületek száma nagyon lecsökkent. Ilyen 
felületeket viszont biztosítani kell. A körzetében van olyan ház, 
amelynek tulajdonosa évek óta nem nyírja a füvet a ház előtt. A 
közterület-felügyeletnek sűrűbben kellene ellenőrizni az ilyen helyeket.    
 
Erdei Gyula: A nehézgépjárművek tárolásával kapcsolatosan 
elmondta, hogy javult az eddigi helyzet, bár továbbra is vannak még 
megoldandó ügyek. A parkolóknál szükségesnek tartja 
forgalomirányítók alkalmazását, különösen a nyári hónapokban. 
Elfogadja a beszámolót.  
 
Tarcsi András: A VgZrt emberei a nyári hónapokban irányították a 
gépkocsikat, megtelt parkoló esetén tájékoztatták a turistákat szabad 
parkolókról, kétnyelvű szórólapokat osztottak a vendégeknek.  
 
Erdei Gyula: Véleménye szerint az a személy, aki a parkolójegyet 
szedi, nem tud a forgalomra figyelni.  
 
Török Imre: A házszámozás kérdése még nincs teljesen megoldva. 
Önmagában házszámozás hiánya miatt még senki nem lett 
felelősségre vonva. A parkolással kapcsolatosan elmondta, hogy 
örömmel vennék, ha segítenék a munkájukat közhasznú munkások 
felvételével.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, 
Majoros Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Örvendi László) szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó 
László) mellett, elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
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249/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletének I-III. negyedéves 
munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Második napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, támogatta azt. A bizottság véleménye szerint a 
tanuszoda felépítése, fenntartása túl költséges lenne, így az 
intézményvezetővel egyeztetve kérte a bizottság, hogy a pályázatot 
átgondolva más szükséges felújítást tervezzenek be ebbe a költségbe.   
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A bizottság is úgy vélekedett, 
hogy a tanuszoda helyett érdemes a kevésbé költséges iskolafelújítást 
támogatni.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja az elhangzott módosítással együtt. 
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással 17 igen szavazat (Kocsis 
Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Erdei Gyula, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. Sóvágó László, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
  
 250/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola fejlesztési 
elképzeléseit, valamint hogy az Észak-alföldi Regionális Tanács 
által az Észak-alföldi Regionális Operatív Program keretében kiírt 
Oktatási-nevelési intézmények fejlesztésének támogatására az 
ÉAOP-2007-4.1.1 kiírásra pályázatot nyújtson be.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázathoz szükséges önerőt biztosítja, melynek mértékéről a 
projekt részletes költségvetésének ismeretében a későbbiekben 
külön dönt. 
 
Határidő: 2008. január 2. 
Felelős:   jegyző 
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Harmadik napirend:  
 

A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a 
Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a kiosztott melléklettel együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és a kiosztott módosított melléklettel együtt egyhangúlag 
támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Az 1. számú mellékletben a közületi díjaknál nettó árak 
szerepelnek, kéri, hogy a bruttó árak is legyenek leírva.  
 
Mészáros Sándor: Törvény szerint kell a nettó árat szerepeltetni, mivel 
az ÁFA mértéke változhat.  
 
Majoros Petronella: Az előterjesztés 4. oldalán olvasható, hogy többen 
olcsó, leértékelt matricát vásárolnak. Érdemes lenne szabályozni, kik, 
milyen feltételekkel vásárolhatnak leértékelt matricát.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Kérdést tett fel, melyre Mészáros Sándor válaszolt.  
 
Márton Attila: Többen megkeresték az utóbbi időben, főleg idősek, 
alacsony jövedelműek azzal kapcsolatosan, hogyan lehetne a díjakat 
csökkenteni. Kettős dilemma van a díjemelés terén. Vagy az 
önkormányzat kiadásait kell növelni, vagy a befizetéseket. Kevés olyan 
vagyontárgy van a városban, ami pénzt hoz az önkormányzatnak. Ilyen 
vagyontárgy lenne a nádudvari hulladéklerakó, amely 1998 óta működik 
és 41%-os részesedése van a városnak ebben. A hulladéklerakó bérleti 
díjából éves szinten 10 millió forintos bevétel keletkezik. Amennyiben 
nagyobb arányban lenne a város tulajdonában a hulladéklerakó, ez 5-7 
milliós többletbevételt jelentene, így a város lakóinak ennyivel kevesebb 
díjat kellene fizetniük. 10 év után sincs tisztázva a tulajdonjog kérdése a 
hulladéklerakó ügyében. Ezt mielőbb meg kell oldani.    
 
Váradi Ferenc: Az anyagban szereplő táblázatot javasolja kiegészíteni: 
az éves díjat egyszerre befizetők kedvezménye hiányzik, illetve a 
veszélyes hulladékot lerakók által fizetendő díjakról sincs szó. Nem ért 
egyet a matricák leértékelésével.  
 
Mészáros Sándor: A veszélyes hulladék lerakása ingyenes a lakosság 
számára. Polgármester Úr javaslatára minden ügyfélhez tájékoztatót 
juttat el a VgZrt, arról, hogyan működik a hulladéklerakás, mi ingyenes 
és mi az, amiért fizetni kell. A költségeket figyelembe véve 300 Ft + 
ÁFA lenne az a megfelelő ürítési díj ahhoz, hogy ne kelljen az 
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önkormányzatnak támogatni a hulladékszállítást. 2008-ban nem lesz 
matricaleértékelés.  
 
Dr. Sóvágó László: Hajdúszoboszlón a hulladékszállítás díja megyei 
szinten nem mondható magasnak. A hulladékszállításhoz 55 millió 
forinttal járul hozzá az önkormányzat. A hulladékgazdálkodás költsége 
évről-évre nő. Két választási lehetőség van: vagy a közpénzből egészíti 
ki az önkormányzat a költségeket, vagy fokozatosan a piaci 
viszonyokhoz igazítja az árakat és az fizeti meg a szemétszállítás díját, 
aki igénybe veszi. Javasolja, hogy alakuljon egy társadalmi bizottság, 
amelynek tagjai társadalmi szervezetek, lakóközösségek képviselői és 
a VgZrt tárja a bizottság elé a hiteles adatokat, így a lakosság 
meggyőződhet arról, célszerűen van-e szervezve a munka.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Dr. Sóvágó László, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, 
Majoros Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Örvendi László) szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi 
Gusztáv) mellett, elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta, illetve rendeletet alkotta:  
 

251/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
VgZrt által készített beszámolót, illetve előterjesztést elfogadja. 
A hulladékgyűjtés,- szállítás,- elhelyezés 2008. évre érvényes díját 
(22/2007. (X.18.) Ör. számú rendeletéhez tartozó) 1. sz. 
mellékletében leírtak szerint állapítja meg. 
Utasítja a jegyzőt és a VgZrt vezérigazgatóját annak 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2008. január 1.  
Felelős:  jegyző,  
               VgZrt. vezérigazgatója 
 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

 24/2007. (XI.22.) Ör. sz. rendelete 
a települési hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) Ör. sz. 

rendeletének módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi 
XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 21. és 23. §-aiban kapott 
felhatalmazás alapján a települési hulladékról szóló 22/2007. 
(X.18.) Ör. sz. rendeletét az alábbiakban módosítja: 
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1. § 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
települési hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) Ör. sz. rendelet 1. 
számú mellékletét jelen rendelet 1. számú melléklete szerint 
állapítja meg. 

 
Záró rendelkezések 

 
2. § 

 
Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
 

1. számú melléklet 
 

A hulladékkezelés, mint közszolgáltatás díjai 2008-ban: 
 
I. Hulladékszállítás díjai: 
 
1. Kukás hulladékszállítás díjai egységes 120 liter űrtartalmú 
edényzetre (kukára) vonatkozóan: 
 

 lakossági ürítés nettó díja 200,-Ft/ürítés (éves bruttó díj: 65 
ürítés x 200,-Ft/ürítés x 20 % ÁFA = 15.600,-Ft), 

 lakossági keresztféléves ürítés nettó díja 200,-Ft/ürítés 
(éves bruttó díj: 39 ürítés x 200,-Ft/ürítés x 20 % ÁFA = 9.360,-Ft), 

 gazdálkodó szervezet általi ürítés díja 300,-Ft/ürítés (éves 
bruttó díj: 65 ürítés x 300,-Ft/ürítés x 20 % ÁFA = 23.400,-Ft), 

 gyűjtőzsákos hulladékszállítás gyűjtést, szállítást is 
tartalmazó nettó díja 200,-Ft/feliratos gyűjtőzsák (bruttó díja 240,-
Ft/feliratos gyűjtőzsák). 
 
2. Konténeres (1100 literes edényzet) hulladékszállítás díjai: 

 lakossági igénybevétel esetén az ürítés nettó díja 2.250,-
Ft/ürítés. 

 gazdálkodó szervezet általi igénybevétel esetén az ürítés 
nettó díja 3.000,-Ft/ürítés. 
 
II. Lerakási díjak a komplex hulladékgazdálkodási telepen: 
 

 lakossági települési kommunális hulladék esetén nettó 
141,66,-Ft/100 liter, 

 lakossági zöld (bio) hulladék lerakása 1 m3-ig ingyenes, 

 lakossági zöld (bio) hulladék lerakása 1 m3 felett, valamint 
gazdálkodó szervezet általi zöld (bio) hulladék lerakása 3.333.33,-
Ft/m3. 
 
III. Inert hulladék lerakási díjai: 
 

 lakossági 1 m3-ig ingyenes, 
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 lakossági 1 m3 felett, illetve gazdálkodó szervezet 
válogatott egynemű hulladéka m3-enként 1.667,67,-Ft/m3, 

 gazdálkodó szervezet válogatás nélküli hulladéka m3-
enként 3.333,33,-Ft/m3. 
 

B,  
 

Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta a 
jelentést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta a 
jelentést és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta a javaslatot és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, 
Majoros Petronella, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

252/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
jegyző jelentését a kötelező hulladékszállítás érvényesítése 
érdekében tett intézkedésekről azzal veszi tudomásul, hogy 
szükségesnek tartja 
  
1. a kötelező hulladékszállítási kötelezettségüket nem 
teljesítőkkel szembeni folyamatos, szigorú hatósági intézkedések 
megtételét;  
2. a rendszer kezelését egyszerűsítő, hatékonyabbá tevő 
adatbázis kiépítését, valamint számítógépes szoftver kifejlesztését 
és aktuális állapotban tartását a jelentésben bemutatott módon.  
  
Az intézkedésekről, az adatbázis-építés, szoftverfejlesztés 
menetéről, eredményeikről rendszeresen tájékoztatást kér. 
          
 Határidő: 2008. január 31., március 31., június 30. és folyamatos 
 Felelős:  - jegyző 
                - Vg. Zrt. vezérigazgatója 

 

Negyedik napirend:  
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta a 
költségvetési rendelet módosításáról szóló javaslatot és egyhangúlag 
támogatta.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság is megtárgyalta a javaslatot és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta a javaslatot és a 
testületnek elfogadásra javasolja.  
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta a rendelet 
módosításáról szóló javaslatot és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Sóvágó László válaszolt.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, 
Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. Sóvágó 
László, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Vágó Zsolt) mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 25/2007. (XI. 22.) számú rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2007. évi költségvetéséről szóló 
4/2007. (II.22.)számú rendelet módosítására 

 
1§ 
 

A 2007 évi Költségvetési Rendelet 2§ /1/-/3/ bekezdései az 
alábbiak szerint módosulnak: 
 

II. FEJEZET 
 

A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 
 

 
/1/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés előirányzatait, 
bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.285.675 eFt bevétellel, 
    5.570.078 eFt kiadással és 
       284.403 eFt hiánnyal állapítja meg. 
 
/2/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés bevételi 
főösszegét 5.570.078 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend 
szerinti részletezésben: 
 

Működési jellegű bevételek 
 
1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/ 651.544 eFt 
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2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/   
          11.824 eFt 
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/   884.666 eFt 
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
    eszközök /4 és 5 sz. mellékletek/        
        140.946 eFt 
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/      
        180.841 eFt 
6. Állami támogatások            2.014.978 eFt 
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/       
739.291 eFt 
 
Működési jellegű bevételek összesen:          4.624.090 eFt 
 

 
Felhalmozási jellegű bevételek 

 
1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/ 383.401 eFt 
2. Céltámogatás              0    eFt 
3. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/     1.400 eFt 
4. Értékpapírok beváltása     200.000 eFt 
5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/       
          76.784 eFt 
 
Felhalmozási jellegű bevételek összesen:  661.585 eFt 
 
Pénzmaradvány igénybevétel    108.239 eFt 
Hitelfelvétel       284.403 eFt 
 
Bevételek mindösszesen:           5.570.078 eFt 
 
/3/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés kiadási főösszegét 
5.570.078 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
részletezésben: 
 

Működési jellegű kiadások 
 
1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/         2.964.348 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/     
          186.682 eFt 
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/   765.939 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/   355.681 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/    294.916 eFt 
6. Átadott pénzeszközök         44.911 eFt 
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/      233.398 eFt 
8. Általános tartalék              0      eFt 
9. Karbantartási kiadások         11.093 eFt 
  
Működési kiadások összesen:            4.856.968 eFt 
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Felhalmozási jellegű kiadások 
 

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és9.sz.mellékletek/      
            55.547 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10.,14 és 15.sz.mellékletek/ 
          655.643 eFt 
3. Intézményfelújítások              220 eFt 
 
Felhalmozási jellegű kiadások összesen:    711.410 eFt 
 
Hiteltörlesztés            1.700 eFt 
 
Kiadások mindösszesen:            5.570.078 eFt 
 

3 § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2007. január 1-től a 2007. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 
 

Ötödik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta a beszámolót, egyhangúlag támogatta. A beszámolóban 
az szerepel, hogy a bizottságnak 290.000 Ft-ja maradt, ami viszont fel 
lett osztva, ezért kéri jegyző urat, hogy a civil referenssel egyeztessen 
ezzel kapcsolatosan.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta a 
beszámolót, egyhangúlag támogatta. Összességében megállapította a 
bizottság, hogy a költségvetés állapota jónak mondható, takarékos 
gazdálkodás a jellemző.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság is megtárgyalta a beszámolót és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta 
a beszámolót. A szociálpolitikai feladatokkal kapcsolatosan elmondta, 
hogy szeptember végével zárult le a háromnegyed év, a táblázatban 
nem az egész éves teljesítést tükrözik a számadatok.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság szintén megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót, egyhangúlag támogatta.  
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Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság megtárgyalta a 
beszámolót, elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy a HÉSZ 
módosításának költségei esetén vegyék figyelembe, hogy a tervezett 
Tiszántúli Református Egyházmegye Öregek Otthona beruházás 
meghiúsul, a tervkészítéshez költségtérítés nem várható.  
 
Váradi Ferenc: A 4. oldalon a Kiadásoknál az szerepel, hogy a 
költségvetési keretek 2007. III. negyedévéig fedezték az intézmények 
működését. Ez a mondat úgy értelmezhető, hogy nem fedezik tovább a 
működést. A 10. oldalon szerepel, hogy a kerékpárút pályázati önerő 
felhasználása nagy valószínűséggel 2007. év végén megtörténik. Ez a 
pályázat még nem nyert. Kérdést tett fel, melyre Varga Imre és Lőrincz 
László válaszolt.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Javasolja módosítani a 10. oldalon: a „már 
nyertes pályázat” helyett a „majdani nyertes pályázat” kerüljön be.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, 
Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. Sóvágó 
László, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Vágó Zsolt) mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

253/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2007 évi harmadik negyedéves költségvetés végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény 
vezetőjét arra, hogy az eddigi takarékos gazdálkodást folytassák 
az év utolsó hónapjaiban is.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Hatodik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Javasolja a bizottság, hogy 
legyen elkülönítve keret az év közben felmerülő esetleges hibák 
kijavítására.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.   
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja  
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Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek, azzal a 
kiegészítéssel, hogy nem szabad elfelejtkezni a külterületi utak, illetve a 
város tulajdonában levő külterületi hidak újjáépítéséről.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi 
válaszolt.  
 
Dede Ernő: A 10. oldalon le van írva, hogy a bevételi előirányzatok 
kidolgozása során biztosítani kell a komplex szemléletet, az aktív 
vagyonhasznosítás követelményeit. Egyetért ezzel a mondattal. 
Véleménye szerint komoly városi elemek vannak mások használatban, 
ilyen esetekben a bevételek megosztása szükséges. Javasolja a 
szerződések felülvizsgálatát.  

 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, 
Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. Sóvágó 
László, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Vágó Zsolt) mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

254/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 város 2008. évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést 
 elfogadja.  
 
 Határidő: - 
 Felelős: - 
 

Hetedik napirend:  
 

A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Gallyas István, a Hajdúszoboszlói 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke.  
 



 18 

Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Dicséretes dolog, hogy ilyen nagyarányban és 
nagymértékben kíván a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
bekapcsolódni a rászorulók segítésébe. Támogatni kell ezt a kérést. 
Javasolja, hogy a csomagok összeállításánál a Szociális Szolgáltató 
Központ segítségét kérje a kisebbségi önkormányzat.  
 
Gallyas István: 120 főt támogatnának a csomagokkal, a rendezvényen 
pedig minden 10 éven aluli gyermek kapna csomagot. Az elmúlt 
években is sikerült támogatni a rászoruló családokat. A kisebbségi 
önkormányzat mindig elszámolt a testület által megszavazott 
összeggel. 640.000 Ft-ból működik a kisebbségi önkormányzat.  
 
Váradi Ferenc: Felvilágosításokat kellene tartani a rászorultak részére 
arról, hogy a Szociális Iroda milyen támogatásokat tud nyújtani 
számukra. Jelentős összegeket ad a Szociális Bizottság az arra 
rászorultaknak. Megszavazza a kért összeget, de kéri, hogy valóban a 
rászorultaknak adjon belőle a kisebbségi önkormányzat.  
 
Gallyas István: Tájékoztatják a lakosságot arról, hogy milyen szociális 
támogatások vannak és együttműködnek a hivatallal. Közmunka 
keretében többen dolgoznak jelenleg is.  
 
A képviselő-testület Dr. Rácz Tiborné képviselő asszony javaslatát 11 
igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), 2 nem (Vágó Zsolt, Máté 
Lajos) szavazat és 4 tartózkodás (Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) mellett elfogadta, az 
előterjesztést 17 igen (Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, 
Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. Sóvágó László, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Örvendi László, Vágó Zsolt) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 

255/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak kérelme 
alapján 500.000 forint céltámogatást biztosít karácsonyi csomagok 
juttatására a rászorulóknak és az ehhez kapcsolódó rendezvény 
megtartására, melynek fedezete a költségvetési tartalék (hitel). 
A kisebbségi önkormányzat a támogatás célirányos 
felhasználásáról 2008. január 31-ig köteles tételesen elszámolni. 
A kisebbségi önkormányzat kérje a Szociális Szolgáltató Központ 
segítségét.  
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Határidő: 2008. január 31. 
Felelős: - Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat  
       elnöke 
               -jegyző 

 
B,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazat (Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, 
Máté Lajos, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Erdei 
Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. Sóvágó László, Tarcsi 
András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Vágó Zsolt) és 1 
tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

256/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Tessedik S. u. 1/a. 3265/2 hrsz-ú 
ingatlannak a Hajdúszoboszlói Szabadidő Sportegyesület részére 
történő használatba adásához az alábbi feltételek mellett: 
- a bérleti idő tartama: határozatlan 
- felmondási határidő: 60 nap 
- Bérbeadó az ingatlant térítésmentesen adja bérlő 
használatába, melynek ellentételezéseként bérlő kötelessége a 
terület, ezen belül a volt gyakorló pálya rendbetétele, a terület 
megtisztítása, ezt követően az ingatlant folyamatosan rendben 
tartani, gondozni és az ehhez szükséges minden intézkedést 
megtenni (pl. kaszálás, szemétlerakás megakadályozása). 
- Bérlő a területet sporttevékenység folytatására 
használhatja, azt albérletbe harmadik személy részére át nem 
adhatja. 
- Tekintettel arra, hogy az ingatlan a Katasztrófavédelem 
gyakorló területe mellett, azzal közös lekerítésben található, a 
területre történő bejutás tárgyában köteles egyeztetéseket folytatni 
a Katasztrófavédelem munkatársaival. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

C,  
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Majoros Petronella: Meg kell nézni, hogy mennyibe kerül az épület 
felújítása, úgy gondolja, nem kellene az ingatlant értékesíteni. 
Hasznosítható lenne napközis tábor céljára, vagy bármi másra, ami a 
helyi ifjúság igényeit kielégítené.  
 
Dr. Sóvágó László: Amennyiben a képviselő-testület úgy dönt, hogy 
nem értékesíti az ingatlant, akkor gondoskodni kell az őrzéséről, 
fenntartásáról, illetve meg kell szavazni a fenntartásához szükséges 
pénzügyi fedezetet is.  
 
Szandai Kázmér: Nem támogatja az ingatlan érfékesítését. Azt a 
megoldást is elfogadhatónak tartja, hogy a költségek csökkentése 
érdekében csak a tavasztól őszig terjedő időszakban legyen használva 
az ingatlan, vagyis nem kell fűteni.  
 
Majoros Petronella: Nem szükséges az épület téliesítése, nyáron 
viszont hasznosítható nyári táborok szervezésére.   
 
Váradi Ferenc: Egyetért azzal, hogy fel kell újítani az épületet. 
Amennyiben vállalja az oktatási iroda, hogy gondoskodik a 
fenntartásáról, akkor támogatja, hogy ne kerüljön értékesítésre az 
ingatlan. Jelenleg úgy látja, hogy érdemes lenne eladni.  
 
Varga Imre: Az épület fenntartásához ember és pénz kell. Az oktatási 
iroda kapacitása erre nem terjed ki. Többször igénybe vették oktatási 
intézmények az épületet, egy-egy napot saját költségen ott töltöttek, ha 
van rá igény, ez a továbbiakban is így lesz. Ehhez azonban megfelelő 
feltételek kellenek az épületben, amelyek jelenleg nincsenek meg.  
 
Erdei Gyula: Módosító indítványként javasolja, hogy most ne 
szavazzon a testület, hanem a bizottságok tárgyalják meg és a 
decemberi testületi ülésen legyen ismét napirenden az előterjesztés.  
 
A képviselő-testület Erdei Gyula képviselő úr javaslatát 11 igen 
(Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Örvendi László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), 2 nem (Váradi Ferenc, Radácsi 
Gusztáv) szavazat és 4 tartózkodás (Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Tarcsi András, Dr. Sóvágó László) mellett elfogadta és a 
következő határozatot hozta:  

 
257/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Keleti-főcsatorna melletti üdülővel kapcsolatos döntését a 
decemberi testületi ülésre napolja.  
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Felkéri az érintett bizottságokat, hogy az előterjesztést tárgyalják 
meg és javaslataikat az ülésen felvetett kérdések, hozzászólások 
figyelembe vételével tegyék meg az ingatlan hasznosítására 
vonatkozóan.  
 
Határidő: 2007. december 13.  
Felelős: bizottsági elnökök  
     jegyző  
 

Nyolcadik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki, 
kerüljön be a „kiegészítés” szó.  
 
A képviselő-testület 16 igen szavazat (Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, 
Majoros Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. 
Sóvágó László, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Vágó Zsolt) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

258/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bek. f, 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Thököly 
Imre Általános Iskola Házirendjének kiegészítését.  
 
Határidő:  2007. november 30.  
Felelős:  jegyző 

 

Kilencedik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. A Főügyészségnek volt észrevétele, ennek 
következtében az SZMSZ korrigálásra került.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki, 
kerüljön be a „kiegészítés” szó.  
 
A képviselő-testület 16 igen szavazat (Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, 
Majoros Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. 
Sóvágó László, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Vágó Zsolt) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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259/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bek. f, 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Thököly 
Imre Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának 
kiegészítését.  
 
Határidő:  2007. november 30. 
Felelős:  jegyző 
 

Tizedik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 16 igen szavazat (Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, 
Majoros Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. 
Sóvágó László, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Vágó Zsolt) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

260/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva, a Gönczy Pál Általános Iskola 
alapító okiratát az előterjesztésben szereplő módosításokkal 
jóváhagyja. 
 
Határidő:  2007. november 30. 
Felelős: jegyző 
 

Tizenegyedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, a 4. számú változatot egyhangúlag támogatta. Az ülés 
előtt kiosztott anyagot érdemes lett volna már a bizottsági ülésen 
kiosztani, lehet, hogy másképp döntött volna így a bizottság.  
 
Nagy Bálint: A pénzügyi, gazdasági; a városfejlesztési, műszaki és a 
kulturális és sport bizottság összevont ülésen tárgyalta az 
előterjesztést. A kulturális és sport bizottság támogatta az 
előterjesztést. Májusban már döntött arról a testület, hogy épüljön a 
városban műfüves pálya, van rá igény. Most a helyszínről kell szavazni, 
az eredetihez képest ugyanis változott. Az elmúlt napokban felmerült, 
hogy esetleg más beruházóval is meg lehetne építtetni a műfüves 
pályát. A cél az, hogy minél jobb minőségű pályát, minél olcsóbban 
építtessen a város.   
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Dr. Sóvágó László: Nem támogatja az előterjesztést. Eljárásjogi 
aggályai vannak. A májusi testületi ülésen azt szavazta meg a testület, 
hogy épüljön műfüves pálya, de azt nem, hogy hol és milyen 
feltételekkel. A pénzügyi forrásokkal nem foglalkozik az anyag.  
 
Váradi Ferenc: Az állam nem támogatja ezt a beruházást, az 
önkormányzat saját terhére kell, hogy megépítse. 
Presztízsberuházásnak tartja a megvalósítást. Nagyon magasnak tartja 
a beruházás költségét, nem támogatja az előterjesztést.  
 
Dede Ernő: Véleménye szerint nem jó helyen van a pálya 
megépítésére kijelölt rész, nehezen megközelíthető. Nagyon sok a 
bizonytalanság a témában, nem tud állást foglalni ezügyben.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság múlt heti ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést. Már azon az ülésen is több kérdés, 
aggály merült fel. A kijelölt terület korábban értékesítésre volt 
meghirdetve, de szűk egy év alatt érdemi befektető nem érkezett, ezért 
merült fel az a lehetőség, hogy sportlétesítmény építésére lehetne 
felhasználni a területet. El kell dönteni koncepcionálisan is, hogy mely 
területtel mi a célja az önkormányzatnak. Igény van a futballra 
Hajdúszoboszlón is, több száz gyermek többször jár ki hetente edzésre. 
Mindenképpen presztízsveszteség, ha egy korábbi döntésének nem tud 
eleget tenni a képviselő-testület. Ez a beruházás jelenleg csak 
hitelfelvétellel valósítható meg. Az a kérdés, hogy az adott évi 
költségvetés mennyire terhelhető meg a hitel visszafizetésével. 
Véleménye szerint a januári testületi ülésen születhet érdemi döntés.  
 
Dr. Sóvágó László: Egyetért azzal, hogy van igény futballpálya 
felépítésére, de jelenleg 100 millió forint hitelt erre nem lehet felvenni.  
 
Nagy Bálint: A választásokkor minden politikai párt ígéretet tett arra, 
hogy megpróbálja a sportolási lehetőségeket bővíteni. 400 
önkormányzat jelentkezett az OLLÉ-programra, ezek között 
Hajdúszoboszló nem tartozik a hátrányos települések közé. Komoly 
hiánya van a városnak sportlétesítmények terén.  
 
Tarcsi András: A Bánomkert-projekt keretében ki lett jelölve az a 
terület, ahol a sportlétesítményeket és szabadidőközpontot tervezte a 
munkacsoport. Ahol most épülne a műfüves pálya, azon a területen 
más jellegű beruházás lett tervezve. Ez azt jelenti, hogy 
koncepcióváltás történt, amit célszerű lenne megvitatni. A futballpályára 
szükség van. Támogatja Szandai képviselő úr indítványát, mely szerint 
meg kell nézni, hogy lehetőség van-e olcsóbban megépíttetni a pályát, 
utánanézni, milyen területek jöhetnek még számításba és a januári 
testületi ülésen meghozni az érdemi döntést.  
 
Majoros Petronella: Általában minden beruházást vidéki vállalkozókkal 
végeztetnek, amikor helyi vállalkozókat is fel lehetne kérni a 
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beruházások kivitelezésére és lehet, hogy olcsóbban is végeznék el a 
munkát.  
 
Máté Lajos: Az elmúlt időszakban Hajdúszoboszló a hátrányos 
kistérségek közé tartozott és ennek következtében több beruházást is 
megvalósíthatott, mert a pályázatok elbírálásánál pluszpontot jelentett a 
hátrányos jelleg. Az elmúlt ülésen döntött arról a testület, hogy a 
Gyógyfürdő 41 millió forintból épít a kemping területén teniszpályát. A 
futballpálya építésére viszont nem ad 100 millió forintot a testület.  
 
A képviselő-testület Szandai Kázmér módosító javaslatát 12 igen 
(Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Örvendi László), 1 nem 
(Vágó Zsolt) szavazat és 4 tartózkodás (Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, 
Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) mellett elfogadta és a 
következő határozatot hozta:  
 

261/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
OLLÉ labdarúgó-pálya létesítési programra vonatkozó döntését a 
2008. januári ülésén hozza meg. Addig az illetékes bizottságok a 
hivatal vezetőinek bevonásával tisztázzák a jelen ülésen felmerült 
nyitott kérdéseket, melyet az előterjesztés kiegészítéseként 
terjesztenek a képviselők elé.  
 
Határidő:  
Felelős:  
 

Tizenkettedik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. Az előzetes egyeztetések már augusztus óta 
zajlottak, a munka befejeződött. Úgy gondolja, meg kell adni az esélyt 
arra, hogy a jogszabályban rögzítettek alapján a támogatások ily 
módon lehívhatók legyenek.   
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen (Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Rácz Tiborné, 
Máté Lajos, Dr. Sóvágó László, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenő, Dede Ernő, 
Örvendi László), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 2 tartózkodás 
(Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta és a 
következő határozatot hozta:  
 

262/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
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1.)  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felhatalmazza Dr. Sóvágó László polgármestert az 
önkormányzati fenntartókkal – Berettyóújfalu és Püspökladány 
városokkal – kialakítandó Bihari Térségi Integrált Szakképző 
Központról szóló egyeztetésre és a TÁMOP 2.2.3. pályázat 
benyújtásához a város részéről szükséges dokumentumok 
előkészítésére. 
 
2.)  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Bihari Térségi Integrált Szakképző Központ 
kialakítására szóló TÁMOP 2.2.3. pályázat benyújtásához 
maximum 1,5 mFt + ÁFA összeget hitelfelvételével biztosít.   
 
3.)  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert, hogy a fent 
megjelölt pontban részletezett egyeztetések során kialakított 
szándéknyilatkozatot, és a pályázat benyújtásához szükséges 
döntés dokumentumait a decemberi képviselő-testületi ülésre, 
elfogadásra terjessze elő.  
 
Határidő:     értelemszerű és folyamatos 
Felelős:       jegyző 
 

Tizenharmadik napirend:  
 
Szandai Kázmér: Kiosztásra került a tegnapi pénzügyi bizottsági 
ülésen elhangzott javaslat az építményadóra vonatkozóan. A külterületi 
építményekre 50%-os mértéket javasol a bizottság a belterületihez 
képest. Ezzel a módosítással a bizottság egyhangúlag támogatta a 
javaslatot.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta a javaslatot és a pénzügyi bizottság kiegészítésével 
együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Örvendi László: A javaslatban szerepel, hogy „2008. január 1-től a 
rendeletben szabályozott adómentességek, kedvezmények már nem 
alkalmazhatók tovább, így ezeket célszerű hatályon kívül helyezni.” 
Érdemes lett volna ezeket felsorolni, így nem egyértelmű, mit is takar ez 
a mondat. Az őstermelői iparűzési adómentesség is megszűnik. Ez 
több problémát is okoz az adó kiszámításában. A mezőgazdasági 
bizottság megtárgyalta a javaslatot. Véleménye szerint a külterületi 
építmények adómentességének felsorolásába be kell venni a tanyákat 
is.  
 
A képviselő-testület Örvendi László képviselő úr módosító javaslatát 14 
igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Örvendi László) szavazat és 2 tartózkodás (Máté 
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Lajos, Tarcsi András) mellett elfogadta, az előterjesztést 16 igen 
(Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Nagy Bálint, Dr. Rácz 
Tiborné, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, 
Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Vágó Zsolt) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő rendeletet 
alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

  26/2007. (XI.22.) Ör. sz. rendelete 
a helyi adókról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a helyi sajátosságok, az önkormányzat gazdálkodási 
követelményeinek, valamint az adóalanyok teherviselő 
képességének figyelembevételével az alábbi rendeletet alkotja: 
  

I. FEJEZET 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 
 

(1) A helyi közszolgáltatások biztosítása, a helyi önkormányzat 
saját bevételeinek növelése érdekében Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete bevezeti az építményadót, 
a vállalkozók kommunális adóját, az idegenforgalmi adót, valamint 
a helyi iparűzési adót. 
 
(2) Jelen rendelet területi hatálya Hajdúszoboszló város 
közigazgatási területére terjed ki. 
 
(3) Jelen rendelet személyi hatálya a Htv. 3. §-ában 
meghatározott adóalanyokra terjed ki 
 
(4) Jelen rendelet tárgyi hatálya a Htv. 4. §-ában meghatározott 
adótárgyakra terjed ki. 
 

II. FEJEZET 
 

Építményadó 
 

Adókötelezettség 
 

2. § 
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Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén lévő 
építmények közül a vállalkozási céllal kapcsolatban hasznosított 
épület, épületrész (továbbiakban: építmény). 
 

Az adó alapja 
 

3. § 
 

Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete. 
 

Az adó mértéke 
 

4. § 
 

(1) Az adó mértéke az önkormányzat belterületi határain belül: 
 
a./ szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, iroda céljára szolgáló 
építmény esetén 500,-Ft/m2, 
b./ az a./ pont hatálya alá nem tartozó, egyéb adóköteles építmény 
esetén 200,-Ft/m2. 
 
(2) Az adó mértéke az önkormányzat belterületi határain kívül:  
 
a./ szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, iroda céljára szolgáló 
építmény esetén 250,-Ft/m2, 
b./ az a./ pont hatálya alá nem tartozó, egyéb adóköteles építmény 
esetén 100,-Ft/m2. 

Adómentesség 
 

5. § 
 

Mentes az adókötelezettség alól: 
 
a./ a magánszállásadás céljára szolgáló építmény azon 
műszakilag elkülönített része, melyben a tulajdonos 
életvitelszerűen lakik, 
b./ a magánszemély tulajdonában álló üdülésre, pihenésre 
alkalmas építmény, 
c./ az adóköteles építményhez tartozó kiegészítő helyiségek. 

 
III. FEJEZET 

 
Vállalkozók kommunális adója 

 
Adókötelezettség 

 
6. § 

 
Kommunális adókötelezettség terheli az adóalanyok közül a 
vállalkozót. 
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Az adó alapja 
 

7. § 
 

Az adó alapja a vállalkozó által az önkormányzat illetékességi 
területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi 
létszáma. 
 

Az adó mértéke 
 

8. § 
 

Az adó mértéke: 
 

A vállalkozók kommunális adójának mértéke a 7. § alapján 
számított létszámra vetítve 2.000,-Ft/fő. 

 
IV. FEJEZET 

 
Idegenforgalmi adó 

 
Adókötelezettség 

 
8. § 

 
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt: 
 
a./ aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi 
területén legalább egy vendégéjszakát eltölt, 
b./ aki az önkormányzat területén olyan üdülésre, pihenésre 
alkalmas épületnek tulajdonosa, amely nem minősül lakásnak. 
 

Az adó alapja 
 

9. § 
 
Az adó alapja: 

 

a./ az önkormányzat illetékességi területén nem állandó lakosként 
való tartózkodás esetén a megkezdett vendégéjszakák száma, 
b./ üdülésre, pihenésre alkalmas épület esetén az építmény 
hasznos alapterülete. 
 

Az adó mértéke 
 

10. § 
 

Az adó mértéke: 
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a./ a 9. § a./ pontja alapján: 
 
- az önkormányzat belterületi határain belül 340,-
Ft/fő/vendégéjszaka, 
- az önkormányzat belterületi határain kívül 230,-
Ft/fő/vendégéjszaka, 
 
b./ a  9. § b./ pontja alapján: 
 
- az önkormányzat belterületi határain belül 500,-Ft/m2, 
- az önkormányzat belterületi határain kívül 200,-Ft/m2. 
 

Nyilvántartás vezetése 
 

11. § 
 

(1) Azon a Htv. alapján adóbeszedésre kötelezett, aki számára 
egyéb jogszabály nem írja elő vendégnyilvántartó könyv 
(vendégkönyv) vezetését, köteles a szálláshelyen megszálló 
vendégről az adó alapjának és összegének megállapítására 
alkalmas nyilvántartást vezetni az alábbi adatokkal: 
 
- vendég vezeték és utóneve, 
- vendég születési helye és ideje, 
- vendég lakcíme, 
- vendég személyi azonosító okmányának a száma, 
- vendég állampolgársága, 
- a szálláshelyen való tartózkodás kezdő és befejező 
időpontja, 
- idegenforgalmi adó összege, 
- idegenforgalmi adómentesség jogcíme, 
- vendég aláírása. 
 
(2) Az adóbeszedésre kötelezett jogosult megválasztani, hogy a 
nyilvántartást manuális vagy elektronikus formában vezeti. 
 
(3) A jegyző jogosult ezen nyilvántartásba ellenőrzés céljából 
betekinteni. 
 

V. FEJEZET 
 

Helyi iparűzési adó 
 

Adókötelezettség 
 

12. § 
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Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy 
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység 
(továbbiakban: iparűzési tevékenység). 
 

Az adó alapja 
 

13. § 
 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó 
alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési 
értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az 
anyagköltséggel. Mentes az adóalapnak az a része - legfeljebb 
azonban az adóalap 90%-a -, amely a külföldön létesített 
telephelyen végzett tevékenységből származik, feltéve ha azt a 
telephely szerinti állam önkormányzatának fizetendő, a 
vállalkozási tevékenységet terhelő adó terheli. 
 
(2) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén 
végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó 
alapját - a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően - a 
vállalkozónak kell a mellékletben meghatározottak szerint 
megosztania. 
 
(3) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az 
adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell 
megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít. 
 

Az adó mértéke 
 

14. § 
 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az 
adó mértéke az adó alapjának 2 %-a. 
 
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén 
az adó mértéke: 
 
a../ a Htv. 37. § (2) bekezdésének a./ pontja szerinti tevékenység-
végzés után naptári naponként 1.000,-Ft, 
b./ a Htv. 37. § (2) bekezdésének b./ és c./ pontja szerinti 
tevékenység-végzés után naptári naponként 3.000,-Ft. 
 

VI. FEJEZET 
 

Záró rendelkezések 
 

15. § 
 

(1) Jelen rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba. 
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(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
a helyi adók bevezetéséről szóló 15/1991. (X.31.) Ör. sz. rendelet, 
valamint az azt módosító 17/1994. (XI.10.), 18/1995. (XII.21.), 
19/1995. (XII.21.), 8/1996. (V.09.), 17/1996. (XII.12.), 5/1997. 
(II.20..), 26/1997. (XII.11.), 18/1998. (XI.26.), 25/1999. (XII.16.), 
10/2000. (VII.06.), 20/2000. (XII.14.), 24/2001. (XII.20.), 18/2002. 
(XII.12.), 6/2003. (III.27.), 28/2003. (XII.18.), 19/2004. (X.14.), 
27/2004. (XII.16.), 5/2005. (II.24.), 38/2005. (XII.15.), 22/2006. 
(VI.15.) Ör. sz. rendeletek. 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
A képviselő-testület 16 igen szavazat (Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, 
Majoros Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. 
Sóvágó László, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Vágó Zsolt) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

263/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a települési folyékony hulladék szállítására, gyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását Kovács 
Mihály egyéni vállalkozóval - a szolgáltatás ellátására irányuló 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáig - 2008. január 01. napjától 
kezdődően 2008. március 31. napjáig tartó időszakra.    
 
Utasítja a jegyzőt a soron következő testületi ülésre terjessze elő a 
folyékony hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló 
rendelet tervezetét  az ezen szerződéses időszakra vonatkozó, a 
szolgáltatási díj mértékét is tartalmazó mellékletével együtt.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés 
módosításának aláírására. 
 
Határidő: 2007. decemberi 31. 
Felelős: jegyző 
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Tizenötödik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, 
Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Dr. Sóvágó László, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Örvendi László, Vágó Zsolt) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

264/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem tartja indokoltnak a részvételt az Észak-Alföldi 
Ivóvízminőség-javító Program II. ütemében, mivel nem volt érintett 
a korábbi ütemben sem.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 
               Közüzemi Kft. Ügyvezető Igazgató 
 

Tizenhatodik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A bizottság kéri, hogy ne a 
Gábor Áron utcáig, hanem a Damjanich utcáig terjedjen ki az utca 
elnevezése.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta azt. Tolmácsolta Dr. 
Krakomperger Zoltán plébános kérését a testület felé.  
 
Szandai Kázmér: Örül, hogy végre napirendre került ez a téma. 
Mindenképp támogatja és kéri a testülettől is a megszavazását.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, 
Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Dr. Sóvágó László, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Örvendi László, Vágó Zsolt) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

265/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gábor Áron utcát és a Böszörményi utcát összekötő közterületet 
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utcának nyilvánítja. Ezzel egyidejűleg Szent Erzsébet Jubileumi 
Év kapcsán Szent Erzsébet utcának nevezi el. 
Utasítja a jegyzőt, hogy a közterület utca jellegének az országos 
és helyi nyilvántartásokban történő átvezetéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
              
Határidő: 2007. november 30. 
Felelős: jegyző      
 

Tizenhetedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A bizottság az eredeti határozati javaslatot fogadta el, a 
kiegészítést nem támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és az eredeti határozati javaslatot egyhangúlag 
támogatta.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
egyhangúlag támogatta azt. A bizottság külön szavazott a 
kiegészítésről. A műszaki irodának két ajánlást fogalmazott meg a 
bizottság: miután a hallgatói ötletpályázat elsősorban a pavilonok külső 
képére, azok beilleszthetőségére vonatkozik a fürdő előtti téren, 
javasolja az irodának, hogy úgy terveztesse meg a három pályaművet, 
hogy tervezésre kerüljenek azok is, amelyeket fixen telepítenek. A 
másik javaslat arra vonatkozik, hogy a helyi vállalkozókat is támogatva 
úgy kérjen az iroda árajánlatokat a pavilonok legyártására, hogy a 
tervezési költség is legyen benne az árban.   
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Amennyiben a műszaki iroda csak a 
költségvetés elfogadása után értesül arról, hogy áll-e rendelkezésre a 
pavilonok legyártatására költségvetési fedezet, nem biztos, hogy a 
szezon kezdetéig sikerül legyártatni és kihelyeztetni a pavilonokat.  
 
Váradi Ferenc: Módosító javaslata, hogy 4, 6, illetve 10 nm-es 
pavilonokat gyártasson le a műszaki iroda.  
 
A képviselő-testület Váradi Ferenc képviselő úr módosító indítványát 4 
igen (Váradi Ferenc, Marosi György Csongor, Majoros Petronella, Dr. 
Papp Jenő) szavazat és 12 tartózkodás (Harsányi István, Nagy Bálint, 
Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Örvendi László) mellett elutasította, a határozati javaslat kiegészítését 2 
igen (Máté Lajos, Dr. Papp Jenő), 8 nem (Váradi Ferenc, Szandai 
Kázmér, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla) szavazat és 7 
tartózkodás (Majoros Petronella, Nagy Bálint, Erdei Gyula, Örvendi 
László, Harsányi István, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) mellett 
elutasította, az eredeti határozati javaslatot 15 igen (Marosi György 
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Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, 
Majoros Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. 
Sóvágó László, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Vágó Zsolt), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás 
(Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 

266/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Szent István parkban lévő árushelyek egységes arculatának 
kialakításához kapcsolódó „hallgatói ötletpályázat” Bíráló 
Bizottságának javaslatával egyetért, e szerint a második és 
harmadik helyeken végzett pályaművek tovább tervezését 
megindítja. A tervezéshez 838.000,-Ft-ot biztosít a 2007. évi 
városi költségvetés beruházások ( 14.sz. melléklet ) táblázat 
„elektromos csatlakozás kiépítése köztéri árushelyekhez” sorából. 
 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

Tizennyolcadik napirend:  
 
A képviselő-testület 16 igen (Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, 
Majoros Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. 
Sóvágó László, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Vágó Zsolt) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

267/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
szennyvízcsatorna projekt pályázatkészítés, közbeszerzés 
bonyolítás” megnevezésű feladat ellátására bruttó 8.4 Mft-ot 
biztosít a beruházási, pályázati céltartaléka terhére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A 7. javaslati pontban leírtakból az első kettőt kombinálni 
javasolja a bizottság, a parkolóhelyek oldalváltásának megoldását és az 
egyenes szakaszokban nagyméretű útbordák elhelyezését.  
 
Dr. Sóvágó László: Véleménye szerint le kell zárni a Mátyás király 
sétányt.  
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Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és elfogadásra javasolja a testületnek. A bizottság véleménye szerint 
két műszaki megoldást kell kialakítani, egyrészt a parkolóhelyek 
oldalváltásának megoldását, másrészt fekvőrendőrök elhelyezését.  
 
Szandai Kázmér: A forgalomlassítást kell megoldani, nem a 
forgalommegszüntetést. Pénzügyileg konzekvensnek kell lenni. A 
testület elvi állásfoglalást tegyen, hogy az egyes lehetőségek közül 
melyik valósuljon meg, konkrét pénzügyi javaslattal pedig majd a 
költségvetésben jelenjen meg.  
 
Dede Ernő: Amennyiben lezárásra kerül az utca, akkor mindkét oldalról 
le kell zárni. A váltott sávos lassítást is meg kell valósítani.  
 
Dr. Papp Jenő: Támogatja, hogy az utcát a nyári hónapokban teljes 
egészében le kell zárni. A többi forgalomlassítási lehetőséget, amelyek 
egész évre vonatkoznak, szintén támogatja.  
 
Váradi Ferenc: Az utca fürdő felőli oldalának teljes lezárását támogatja 
a nyári hónapokban, a másik oldalát viszont nem javasolja lezárni. A 
parkolást 18 óra után nem engedélyezné.  
 
Harsányi István: Véleménye szerint a sáveltolás nem csökkentené le a 
sebességet.  
 
A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint a Mátyás király 
sétányt nyári időszakban 18 óra után teljes egészében le kell zárni 14 
igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László) és 2 nem (Máté Lajos, Marosi György Csongor) 
szavazat mellett elfogadta; fekvőrendőr felállítását és sávelhúzást a 
Mátyás király sétányon 13 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Harsányi István, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László), 3 nem (Váradi Ferenc, Marosi György 
Csongor, Szandai Kázmér) szavazat és 1 tartózkodás (Máté Lajos) 
mellett elfogadta; azt a javaslatot, mely szerint 18 óra után a Mátyás 
király sétányon ne engedélyezzék a parkolást 10 igen (Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Vágó Zsolt, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László), 1 nem (Marosi György Csongor) szavazat és 3 tartózkodás 
(Szandai Kázmér, Radácsi Gusztáv, Nagy Bálint) mellett elfogadta; a 
Mátyás király sétányon parkolási díj szedését 16 igen (Marosi György 
Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Majoros 
Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. Sóvágó 
László, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv) szavazat és 1 
tartózkodás (Nagy Bálint) mellett támogatta és a következő határozatot 
alkotta:  
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268/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mátyás király sétány forgalmi rendjének módosítása illetve 
forgalom csillapításának lehetősége kapcsán az alábbi 
intézkedéseket támogatja: 
 
a.) nyári időszakban (június 01. - augusztus 31. között)  a Mátyás  
      király sétány teljes egészében lezárásra kerüljön 18.00 óra és  

                           02.00 óra között; 
b.) nyári időszakban (június 01. - augusztus 31. között)  18.00 óra 

és 02.00 óra között a sétányon TILOS a parkolás; 
c.) a Mátyás király sétány parkolóhelyei egész évben fizető 

parkolók legyenek; 
d.) a sétányon a forgalom csillapítására az elkészített 

tanulmánytervben szereplő un. parkolóhelyek oldalváltása 
megoldás kerüljön kialakításra sebességcsökkentő küszöbök 
(fekvőrendőrök) létesítésével együtt.   

 
Határidő: a.) és c.) pont esetén a megadott időszakban 
                d.) pont esetén a 2008. évi költségvetés függvényében 
Felelős: jegyző 
 

Huszadik napirend:  
 
A képviselő-testület 15 igen (Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Kanizsay 
Béla, Majoros Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Dr. Sóvágó László, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Örvendi László, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy Bálint) szavazat és 2 
tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor) mellett 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot alkotta:  
 

269/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 
 

Huszonegyedik napirend:  
 
A képviselő-testület 17 igen (Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Marosi György Csongor, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, 
Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Dr. Sóvágó László, 
Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Vágó Zsolt, 
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Váradi Ferenc, Nagy Bálint) szavazat mellett elfogadta az előterjesztést 
és a következő határozatot alkotta:  
 

270/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 

Huszonkettedik napirend:  
 
A képviselő-testület 15 igen (Szandai Kázmér, 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 a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul vette.  
 

Huszonharmadik napirend:  
 

A,  
 
Majoros Petronella: Elfogadja a választ.  

 
B,  
 
Marosi György Csongor: Elfogadja a választ.  
 

C,  
 
Vágó Zsolt: Másfél év után felgyorsultak az események a Földesi 
utcában. Megjelent a kivitelező, elkezdte az építkezést. A Tigáztól 
ígéretet kaptak a lakók, hogy december közepére biztosítva lesz a 
gázszolgáltatás az utcában. Elfogadja a választ.  
 

D,  

 
Marosi György Csongor: Elfogadja a választ.  
 

E,  
 
Marosi György Csongor: Elfogadja a választ.  
 

G,  
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Dr. Rácz Tiborné: A probléma már évek óta fennáll, 25 
garázstulajdonos nem tud beállni a garázsába. Mivel közterületről van 
szó, így a városnak kell megoldani a problémát. Elfogadja a választ, ha 
a leírt alternatívák közül az utolsó végrehajtásra kerül.  
 

H,  
 
A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Szandai 
Kázmér, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Radácsi Gusztáv, Váradi 
Ferenc, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) szavazat mellett elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

271/2007. (XI. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Mezőgazdasági Bizottság válaszát Örvendi László Képviselő Úr 
interpellációjára elfogadja.  

 
 Határidő: - 
 Felelős: - 
 

I,  
 
Marosi György Csongor: Korábbi ülésen Harsányi István képviselő úr 
interpellált a reptéri rendezvények zajszintjével kapcsolatosan. Az 
ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság kivizsgálta az interpellációt és azt a 
határozatot hozta, hogy a reptér helyzetének rendezése után lesz 
megoldva a kérdés.  
 
Harsányi István: Elfogadja a választ.  
 

Kérdések: 
 
Örvendi László: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Ki a felelős a 
közterületen a közterület elrekesztésére kihelyezett kerítésszerű 
betonvasrudak, kődarabok, terméskövek által okozott károkért, 
balesetekért? Hogyan lehetséges, hogy egyre inkább szaporodik a 
közterületek betonvasrudakkal, csőoszlopokkal, különböző méretű 
terméskövekkel történő elzárása? Jogszerűen jár-e el az a polgár, aki a 
telke előtt ilyen balesetveszélyes akadályokat épít ki?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.   
 
Szandai Kázmér: Polgármester Úrhoz intézi kérdését. Megkezdődött 
novemberben az oktatási intézmények átvilágítása. Kérdése, hogy 
mikorra van ütemezve a többi intézmény és a Polgármesteri Hivatal 
átvilágítása?   
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Dr. Sóvágó László: Tavasszal valamennyi intézmény átvilágítása 
megtörténik.  
 
Máté Lajos: Polgármester Úrhoz intézi kérdését. Többen megkeresték 
a lakosság köréből azzal kapcsolatosan, hogy a televízióban 
figyelemmel kísért képviselő-testületi üléseket nézve sokszor nem értik, 
mivel foglalkozik a testület, milyen határozatot hozott. A lakosság 
könnyebb informálhatósága érdekében van-e arra lehetőség, hogy az 
egyes előterjesztések, illetve hozott határozatok Polgármester Úr által 
elismétlésre kerüljenek, ahogyan az az SZMSZ 11. § 3/b részében le 
van írva?  
 
Dr. Sóvágó László: A fő formája annak, hogy a választópolgárok 
ellenőrizzék a képviselőket, az interneten szó szerint közölt 
jegyzőkönyv, illetve ez a könyvtárban szintén bárki számára elérhető. 
Fogadóórák alkalmával személyesen is megmutatja az érdeklődőknek 
a testületi jegyzőkönyveket.  
 
Váradi Ferenc: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A Pedagógiai 
Szakszolgálat új kerítést kapott. Milyen keretből történt ennek a 
finanszírozása? Készült-e erre vonatkozóan valamilyen terv?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.   

 
Interpellációk:  
 
Majoros Petronella: Főmérnök asszonyhoz intézi interpellációját. A 
Nádudvari út jobb oldalán található bolttal szemben nagyon mély az 
árok. Az úttest és az árok között viszonylag keskeny az útpadka. Több 
baleset is történt már itt. Kéri a Főmérnök Asszonyt, hogy vegye fel a 
kapcsolatot a Magyar Közútkezelő Kht-val, az út tulajdonosával és 
karbantartójával. Vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy 
elhelyezhető-e szalagkorlát ezen a szakaszon.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Marosi György Csongor: A Szilfákalja 8. szám alatt levő díszburkolat 
megbomlott, el is vittek több darabot, kéri ennek pótlását, javítását.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 

Egyebek:  

 
Örvendi László: Az októberi testületi ülésen került elfogadásra az 
állattartásról szóló rendelet módosítása. A mezőgazdasági bizottság 
kérte, hogy a rendelet megalkotása előtt történjen egyeztetés az 
érintettekkel, ez azonban nem történt meg. Az állattartók hosszú távú 
kötelezettségeket kötöttek mind az állami, mind az Európai Uniós 
támogatásokat illetően. Ezek a kötelezettségek 3-5 év múlva járnak le. 
A rendelet megalkotásával olyan helyzetbe kerültek, hogy május 1-el 
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abba kell hagyniuk az állattartást, így azonban vissza kell fizetniük 
minden támogatást. Ez az összeg állattartónként több 10 millió forintot 
is jelenthet. Kéri, hogy azoknál az állattartóknál, akik kérvényt nyújtanak 
be arra vonatkozóan, hogy tovább végezhessék tevékenységüket, 
azoknál a rendelet betartásától tekintsen el az önkormányzat, vagy állja 
a felmerülő károk költségeit. 
 
A képviselő-testület 19.40 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 
            polgármester                                                       jegyző 

 
 
 

 
 


