
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2007. december 20-án 13.00 órakor  kezdődött  rendkívüli   nyilvános ülé-
séről.  
 

Jelen vannak:   Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő al-
polgármester, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Harsányi István, Örvendi 
László, Erdei Gyula, Szandai Kázmér, Dr. Rácz Ti-
borné, Máté Lajos, Marosi György Csongor, 
Kanizsay Béla, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő képvi-
selők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Nagyné dr. Kézi 
Éva egészségügyi, szociális irodavezető, Szilágyiné 
Pál Gyöngyi irodavezető-főmérnök, Lőrincz László 
irodavezető-főkönyvelő, Gubányi István technikus, 
Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető. 

 
 Nagy Bálint képviselő hiányzott az ülésről.  
  

 Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, majd a kiadott meghívó-
 ban szereplő napirendek megtárgyalását javasolta.  
  

A képviselő-testület a napirendet 11 igen szavazat (Dr.Sóvágó László, 
Kocsis Róbert, Erdei Gyula, Szandai Kázmér, Örvendi László, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Harsányi István, Tarcsi András, 
Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.  

 

 Napirend:  
 

1. Előterjesztés a „KORPÁD” Kft kérelméről  
     Előadó: irodavezető-főmérnök  
 
2. Előterjesztés gyógyvíz-igénylésekkel kapcsolatban  
      Előadó: jegyző  
 
3. Előterjesztés szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektről (KEOP-

1.2.0) 
      Előadó: irodavezető-főmérnök  
 
4. Előterjesztés csapadékvíz-elvezetés, belvízrendezés pályázati projektről 

(ÉAOP-5.1.2.) 
      Előadó: irodavezető-főmérnök  
 
5. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről  
      Előadó: polgármester  
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Első napirend:  
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság mai ülésén megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag a határozati javaslat alábbi módosítá-
sával fogadta el: „A mezőgazdasági bizottság egyetért azzal, hogy Haj-
dúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa 
a Korpád Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Lovas u. 4.) által tervezett öntöző-
telep építését. Az öntözőtelep építése és a gép üzemelése során érin-
tett önkormányzati tulajdonú Hajdúszoboszló 0516 és Hajdúszoboszló 
0520 hrsz-ú dűlőutak igénybevételéhez hozzájárul, azzal a feltétellel, 
hogy a beruházás során, illetve azt követően amennyiben az utak álla-
pota romlik, úgy azok karbantartását a Kft. köteles elvégezni, valamint 
az öntözés idején a Kft köteles jelezni és biztosítani az elkerülés lehe-
tőségét az arra járóknak. Továbbá köteles a közlekedési akadályokat 
feltűnően, az útbehajtás előtt jelezni, illetve táblákat kihelyezni „Terelő-
út” megnevezéssel. A beruházás megvalósítása esetén az öntözésből 
eredő baleset bekövetkezéséért a kérelmező vállal felelősséget. A me-
zőgazdasági bizottság egyetért azzal, hogy a képviselő-testület felha-
talmazza a polgármestert a terület igénybevételéről (jogok, kötelezett-
ségek, felelősségek) szóló megállapodás aláírására.” 
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 15 igen (Dr.Sóvágó 
László, Kocsis Róbert, Erdei Gyula, Szandai Kázmér, Örvendi László, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Kanizsay Béla, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Harsányi István, Tarcsi 
András, Máté Lajos) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett elfo-
gadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 299/2007. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Korpád Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Lovas u. 4.) által 
tervezett öntözőtelep építését. Az öntözőtelep építése és a gép 
üzemelése során érintett önkormányzati tulajdonú Hajdúszoboszló 
0516 és Hajdúszoboszló 0520 hrsz-ú dűlőutak igénybevételéhez 
hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy a beruházás során, illetve azt 
követően amennyiben az utak állapota romlik, úgy azok karbantar-
tását a Kft. köteles elvégezni, valamint az öntözés idején a Kft kö-
teles jelezni és biztosítani az elkerülés lehetőségét az arra járók-
nak. Továbbá köteles a közlekedési akadályokat feltűnően, az út-
behajtás előtt jelezni, illetve táblákat kihelyezni „Terelőút” megne-
vezéssel. A beruházás megvalósítása esetén az öntözésből eredő 
baleset bekövetkezéséért a kérelmező vállal felelősséget.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a terület igény-
bevételéről (jogok, kötelezettségek, felelősségek) szóló megálla-
podás aláírására. 
 
Határidő: 2008. december 31.  
Felelős: jegyző  
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Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen van Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt. vezér-
igazgatója.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki és a pénzügyi, gazdasági bi-
zottság összevont ülésén tárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslatot 
kiegészítésekkel fogadták el: a kért gyógyvíz felhasználását 5 éven belül kö-
teles megkezdeni az igénylő. Kérte a bizottság, hogy a felek tárgyaljanak a 
fürdő üzemeltetéséről, a kezelések biztosításáról. Ezekkel a kiegészítések-
kel együtt egyhangúlag támogatta a bizottság az előterjesztést.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. A 
következő kiegészítésekkel együtt egyhangúlag elfogadta: áprilisig készüljön 
a szoboszlói vízmérlegről egyfajta kimutatás, illetve egy szakmai anyag ar-
ról, hogy a továbbiakban a vízkészlet terhére kiket kíván a fürdő preferálni.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság a városfejlesztési, mű-
szaki bizottsággal együtt tárgyalta az előterjesztést és az elhangzott kiegé-
szítésekkel együtt támogatta.  
 
Máté Lajos: Kérdést tett fel, melyre Czeglédi Gyula válaszolt.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosításokkal együtt 14 igen (Váradi Fe-
renc, Dr.Sóvágó László, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Szandai Kázmér, 
Örvendi László, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Harsányi István, Tarcsi And-
rás) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elő-
terjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 300/2007. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú-Park Kft-nek (4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 
3.) szám alatt korszerűsített AURUM Gyógyszálló ellátásához – 
kérelmünkre – napi 48m3 gyógyvíz-vásárlási lehetőséget biztosít, 
amelynek felhasználását az igénylő 5 éven belül köteles megkez-
deni. A Hungarospa Zrt tárgyaljon az igénylővel az üzemeltetésről 
és a kezelések biztosításáról. A Hungarospa Zrt készítsen szak-
mai javaslatot a gyógyvízgazdálkodásra vonatkozóan a képviselő-
testületnek.  
 
Határidő: 2007. december 31., illetve folyamatos; 
gyógyvízgazdálkodási javaslat készítésére: 2008. április 30.  
Felelős: - jegyző  

- Hungarospa Zrt vezérigazgatója  
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Harmadik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és egyhangúlag támogatta. A bizottság bízik abban, hogy 2009-re 
100%-ig csatornázott lesz Hajdúszoboszló.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az elő-
terjesztést és egyhangúlag támogatta. Az ülésen a szakértők elmondták, 
hogy a szennyvíztelep kapacitásbővítését csak olyan mértékben lehet nö-
velni, amennyit a harmadik ütem befogadása indokol, így át kell értékelni 
majd a koncepciót.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Váradi Ferenc, Dr.Sóvágó László, Erdei Gyula, 
Majoros Petronella, Szandai Kázmér, Örvendi László, Marosi György Cson-
gor, Dede Ernő, Kocsis Róbert, Radácsi Gusztáv, Máté Lajos, Dr. Papp Je-
nő, Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Harsányi István, Tarcsi 
András) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 301/2007. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházás megvalósításával 
kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert, hogy a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében a „Szennyvízelvezetés és 
tisztítás” kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó pro-
jektekre (kódszám: KEOP-1.2-0) a pályázatot az „első fordulóra” 
annak pozitív elbírálása esetében a „2” fordulóra benyújtsa a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságá-
hoz.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében a „Szennyvíz-
elvezetés és tisztítás” kétfordulós pályázati konstrukcióban meg-
valósítandó projektek (kódszám: KEOP-1.2-0) előkészítése vonat-
kozásában a saját hozzájárulás mértékéről az alábbiak szerint 
dönt:  
 
Előkészítés összköltsége:   19.820.000 HUF 
Igényelt támogatás összege:  14.468.600 HUF 
Saját erő összege:     5.351.400  HUF 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
saját erő összegét biztosítja.  
 
Határidő: pályázati kiírás függvényében  
Felelős: - jegyző 
     - polgármester  

 

Negyedik napirend:  
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Harsányi István: Az ülés elején főmérnök asszony kiosztotta a kiegészítést, 
amivel együtt kell értelmezni az előterjesztést. 300-350 millió forintba kerülne 
a beruházás, 10%-os önerő szükséges. A városfejlesztési, műszaki bizott-
ság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta, azzal a ki-
egészítéssel, hogy a Bajcsy Zsilinszky utca is kerüljön be a projektbe.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az elő-
terjesztést és az elhangzott kiegészítéssel együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Nem támogatja az előterjesztést. Elhamarkodottnak tartja a 
beruházás megvalósítását.  
 
Majoros Petronella: Jónak tartja az előterjesztést, támogatja.  
 
Dr. Papp Jenő: Nem szerepel az anyagban a Hóvirág és a Tessedik utcák 
csapadékvíz-elvezetése. Egyetért azzal, hogy meg kell oldani a sósvíz-
elvezetést. A testület dönt a sorrendről, javasolja az 500 milliós pályázat be-
nyújtását.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A Hóvirág utcát már vizsgálták az útrekonstrukció 
kapcsán, de ott annyira kevés a terület, hogy csak zárt csapadékelvezetőt 
lehet kialakítani, ez viszont maga után von egy teljes útrekonstrukciót. A pá-
lyázatban viszont ez nem támogatható tevékenység.   
 
Radácsi Gusztáv: A Rákóczi-Hőforrás utcák sarkán, a Bercsényi utcán 
kezdődő főgyűjtőig kb. 50 cm szintkülönbség van az út és a házak között. 
Kéri, hogy vizsgálják ezt meg.  
 
Kocsis Róbert: A Dankó utca problémája megoldásra kerül, ha nyer a pá-
lyázat.  
 
Kérdést Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros Petronella és Örvendi László 
tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Dr.Sóvágó László, Kocsis Róbert, Majoros Pet-
ronella, Erdei Gyula, Szandai Kázmér, Örvendi László, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Har-
sányi István, Tarcsi András, Máté Lajos) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 302/2007. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-Alföldi Regionális Operatív Program keretein belül (ÉAOP-
5.1.2) meghirdetett települési bel- és külterületi vízrendezés tár-
gyában benyújtandó pályázat műszaki tartalmát az előterjesztés-
ben meghatározottak szerint határozza meg, azzal, hogy az elő-
készítők vizsgálják meg az elhangzott javaslatok beépíthetőségét.  
Utasítja a jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a pá-
lyázat határidőben történő benyújtása érdekében.  
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Felhatalmazza a polgármestert a pályázat aláírására, a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére.  
 
Határidő: 2008. február 12.  
Felelős: jegyző  

 

Ötödik napirend:  
 
A képviselő-testület 16 igen (Dr.Sóvágó László, Váradi Ferenc, Majoros Pet-
ronella, Erdei Gyula, Szandai Kázmér, Örvendi László, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Har-
sányi István, Marosi György Csongor, Tarcsi András, Máté Lajos) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a két képviselő-testületi ülés kö-
zötti eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul vette.  
 

Kérdések:  
 
Radácsi Gusztáv: Polgármester Úrhoz intézi kérdését. Korábban megkez-
dődött az intézmények átvilágítása. Hol tart ez jelenleg és befejeződik-e a 
költségvetés tárgyalásáig?   
 
Dr. Sóvágó László: Befejeződik a költségvetés tárgyalásáig, az utolsó mun-
kálatok folynak jelenleg. Az intézmények eleget tettek a kéréseknek, az 
anyag összefoglalása hiányzik csak.  
 
 
A képviselő-testület ülése 14. 45 órakor befejeződött.  
 
 
 

K.m.f.  
 
 
 

Dr.Sóvágó László        Dr.Vincze Ferenc 
   polgármester                jegyző 

 
 
 

 
 
 
 
  


