
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.   
 

Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő 
alpolgármester, Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, 
Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Nagy Bálint, 
Harsányi István, Örvendi László, Erdei Gyula, 
Szandai Kázmér, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Kanizsay 
Béla, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő képviselők, Dr. 
Vincze Ferenc jegyző, Farkasné dr. Ungvári Ilona 
aljegyző, Nagyné dr. Kézi Éva egészségügyi, 
szociális irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi 
irodavezető-főmérnök, Lőrincz László irodavezető-
főkönyvelő, Varga Imre oktatási, művelődési, sport 
iroda-vezető, Gubányi István technikus, Molnár 
Viktória jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő 
állampolgárok.  

 
Nagy Bálint képviselő 14.45 órakor érkezett.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. A meghívóban feltüntetett napirendek 
megtárgyalását javasolta, illetve az Egészségügyi, Szociális Bizottság 
kérésére javasolta a 11. számú napirend levételét.  
 
A képviselő-testület 16 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
a következő napirendeket fogadta el:  
 

Napirend:  
 
 
1.) Beszámoló Hajdúszoboszló közbiztonságáról (2007. év) 
      Előadó: kapitányságvezető 
 
2.) Előterjesztés a 2007. évben végzett menetrendszerinti helyi      
     személyszállítás tapasztalatairól 
     Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
3.) Előterjesztés a város közigazgatási területén létesítendő  
     geotermikus erőművel kapcsolatosan 
      Előadó: irodavezető-főmérnök 
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4.)  Előterjesztés a városi közvilágítás 2008. évi díjáról 
      Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
5.) Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum Szervezeti és Működési  
     Szabályzata és Kollektív Szerződése jóváhagyására 
     Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető 
 
6.) Előterjesztés a Városi Bölcsőde ÉAOP pályázat keretein belül  
      történő felújításának lehetőségéről 
     Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
7.) Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Városi Televízió tevékenységéről,  
      terveiről 
     Előadó: intézményvezető-főszerkesztő 
 
8.) Tájékoztató a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény tevékenységéről 
     Előadó: felelős szerkesztő 
 
9.) Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2007. évi  
     végrehajtásáról 
     Előadó: jegyző 
 
10.) Rendezési tervekkel kapcsolatos előterjesztések: 
       a.)  Előterjesztés belterületbe vonásról, 
       b.) Előterjesztés a városközpont revitalizációjával kapcsolatos  
       tanulmánytervekről 
       Előadó: főépítész  
 
11.) Jelentés a hulladékszállítás tapasztalatairól 
       Előadó: polgármester  
 
12.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
        a.) a KORDEN Kft. kérelméről, 
        b.) az I.F.K. 2001. Kft. kérelméről, 
        c.) tulajdonosi hozzájárulás megadására 
       Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
13.) Előterjesztés települési folyékony hulladék közszolgáltatási díj  
       módosítására 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
14.) Előterjesztés az Aztecoffee kávézó teraszának létesítésével  
       kapcsolatosan 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
15.) Előterjesztés pályázati lehetőségekről 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
16.) Előterjesztés Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2008. évi  
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       beruházási programjáról 
       Előadó: polgármester 
 
17.) Előterjesztés Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2008. évi  
       közbeszerzési tervéről 
       Előadó: polgármester  
 
18.) Előterjesztés a középiskolák alapító okiratainak módosításáról 
       Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 
 
19.) Előterjesztés általános és középiskolák pedagógiai programjáról  
       Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 
 
20.) Előterjesztés Fazekas István népi iparművész ingóhagyatékára  
       vonatkozó közérdekű kötelezettségvállalással kapcsolatban 
       Előadó: jegyző 
 
21.) Előterjesztés a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
22.) Előterjesztés a Környezetvédelmi Program 2008. évi intézkedési  
       tervére 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
23.) Előterjesztés dűlőutak elnevezéséről 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
24.) Előterjesztés Marosi György Csongor képviselő úr interpellációjára   
        adott válasz kivizsgálásáról 
       Előadó: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke     
 
25.) Tájékoztatás a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
        Előadó: polgármester 
 
26.) Válasz képviselői interpellációkra: 
        a.) Majoros Petronella képviselő asszony TESCO-val kapcsolatos  
         kérdésére 
        b.) Váradi Ferenc képviselő úr gyógyszertári üggyel kapcsolatos  
        interpellációjára, 
        c.) Erdei Gyula képviselő úr interpellációjára  
        Előadó: jegyző 
                     irodavezető-főmérnök 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
Zárt ülésen: 
 
1.) Előterjesztés lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott  
      fellebbezés elbírálására 
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    Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
 

Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Domján Sándor 
kapitányságvezető és a Hajdú-Bihar megyei Rendőrfőkapitányság 
képviseletében Dr. Ambrus Vencel ezredes.  
 
Dr. Domján Sándor: Bár igyekezett eleget tenni a jogszabályban leírt 
beszámolási kötelezettségnek, pár kiegészítést mégis tesz. … 
Pozitívum, hogy halálos baleset nem volt a város területén. Csökkent a 
rablások és a gépjárműlopások száma.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén elég hosszasan tárgyalta meg a beszámolót. Több kérdés, kérés 
is felmerült kapitány úrral szemben, ilyenek a vasútállomás környékén 
lévő hajléktalanok, a motoros száguldozók és a randalírozó fiatalok 
helyzete. Az idegenforgalmi szezon közeledtével szigorúbb fellépést 
várnak el a rendőrségtől. Lehetősége volt az állományértekezleten részt 
venni, ahol betekintést nyert a rendőrség munkájába. A rendkívül nagy 
létszámhiány ellenére igyekszik a rendőrség helytállni. A bizottság 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
Szandai Kázmér: Szerepel a beszámolóban, hogy 51,63%-os volt a 
felderítési mutató, 54,04%-os a nyomozási eredményesség. Ezzel 
maradéktalanul nem lehet elégedett a rendőrség, jó lenne javítani ezt 
az értéket. Évről-évre visszatérő probléma a motorosok randalírozása a 
városban. Kéri kapitány urat, hogy minden eszközt vegyenek igénybe 
annak érdekében, hogy vissza legyen szorítva ez a probléma.  
 
Örvendi László: Jónak tartja a beszámolót, de hiányolja belőle a 
mezőőrséggel való együttműködés leírását. A mezőőrség 3 fővel 
működik a városban, jó a rendőrséggel való együttműködés. Egyre 
veszélyesebbek a mezei tolvajok. Továbbra is kérik a rendőrség 
segítségét ezen elkövetők kézre kerítéséhez, illetve a 
bűncselekmények megelőzéséhez. Az évekkel ezelőtt a Kötelesi útfélen 
történt környezetszennyezéssel kapcsolatban szeretné tudni, hol áll az 
ügy felderítése. Évek óta fennálló probléma a vasútállomáson lévő 
hajléktalanok, illetve a fürdő előtt lévő koldusok helyzete. Kéri a 
rendőrséget, hogy próbálja megoldani a problémát, idegenforgalom 
szempontjából is lényeges megszüntetni ezt a helyzetet.  
 
Majoros Petronella: A megyei átlaghoz képest jók az arányok a 
mutatók tekintetében. Az idős, egyedülélő emberek biztonságérzetének 
javítását előtérbe helyezte a rendőrség, pályázat segítségével közel 
100 fő lakását szerelték fel mozgásérzékelő lámpával. A 
bűncselekmények elkövetői és elszenvedői között még mindig nagyon 
magas a fiatalkorúak száma. Fontos a DADA-program további oktatása 
az általános iskolákban. Komoly probléma volt az elmúlt években a 



 5 

Mátyás király sétány lezárása, ennek ellenőrzésében kéri ez évben is a 
rendőrség segítségét. Javasolja a beszámoló elfogadását a testületnek.  
 
Vágó Zsolt: A vasútállomáson lévő állapottal kapcsolatban többször 
interpellált már és a tavalyi beszámoló kapcsán említette a 
rendőrkapitánynak ezt a problémát. Pozitívum, hogy azóta 
rendszeressé vált a rendőri jelenlét az állomáson, azonban csak addig 
tart a probléma megoldása, amíg jelen vannak a rendőrök. Javasolja, 
hogy amennyiben a létszámkeret engedi, rendszeresen legyen rendőri 
jelenlét az állomáson.  
 
Kocsis Róbert: Kéri rendőrkapitány urat, hogy amennyiben bármilyen 
eredményt tudnak felmutatni a motoros randalírozók ellen, azt 
feltétlenül szerepeltessék a beszámolóban. Több alkalommal 
tapasztalta, hogy szolgálatban lévő rendőrök beszélgetnek ezekkel a 
motorosokkal. Szigorúbb fellépést kér ennek visszaszorítására is.  
 
Tarcsi András: Rövid, tömör, sok mindenre kiterjedő beszámolót 
készített kapitány úr. Jobban kellene foglakozni az ifjúságvédelemmel. 
Komoly probléma a fiatalkorúak éjszakai életben való jelenléte. Ez 
elsősorban családi és nem rendőri feladat, de a rendőrség gyakorolhat 
bizonyos nyomást a családokra. Fontos lenne a szórakozóhelyekkel 
való együttműködés, a fiatalok igazoltatása.  
 
Kérdést Radácsi Gusztáv és Váradi Ferenc tett föl, melyre Dr. Domján 
Sándor válaszolt.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Örvendi László, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
  43/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 2007. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős: -  

 
  

Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Balogh Gyula, a Hajdú Volán 
Közlekedési Zrt képviselője.  
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 2007-ben is növekedett az az 
önkormányzati hozzájárulás, ami a Volán veszteségeinek pótlására 
szolgál. Kéri a vezetőket, hogy minden lehetőséget használjanak ki a 
veszteségek csökkentése érdekében.  
 
Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Balogh Gyula válaszolt.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László), 1 nem  (Radácsi 
Gusztáv) szavazat és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  44/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság által 
készített tájékoztatóban foglaltakkal egyetért. 
 
Megállapítja, hogy a közszolgáltató 2007. évben az önkormányzat 
területén a menetrend szerinti helyi személyszállítást fenntartotta, 
a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően 
végezte, a kapott támogatást a Támogatási Szerződésben 
meghatározott célra használta fel. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
vállalja, hogy a helyi közforgalmú közlekedést 2008. január 01-től 
december 31-ig folyamatosan fenntartja. A helyi közlekedés 
működtetéséhez 7.500.000,-Ft saját forrásból származó vissza 
nem térítendő önkormányzati támogatással járul hozzá, amely a 
városi költségvetésbe beépült. 
 
Határidő: 2008.december 31. 
Felelős:   polgármester  
                jegyző 
 

Harmadik napirend:  
 
Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság több alkalommal 
is megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság szerint nem elegendő az 
előterjesztésben leírt információ, így nem tudott állást foglalni.   
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is többször tárgyalta 
ezt a témát. Több kérdés is felmerült azzal kapcsolatosan, hogy 
szükség van-e erre az erőműre, milyen szerepe lesz az 
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önkormányzatnak az együttműködés kapcsán. Elsődleges cél kell, hogy 
legyen a termálvíz védelme. A bizottság nem tudott állást foglalni a 
kérdésben.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést. A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen 
újabb aggályok merültek fel az erőmű létesítésével kapcsolatosan. 
Több információt kell kapni a témáról. A bizottság egyhangúlag 
javasolja a testületnek, hogy ne támogassa az előterjesztést. 
 
Máté Lajos: Több dolognak is utánajárt a témával kapcsolatosan. Az 
együttműködési megállapodásban nem jelennek meg olyan tények, 
amelyek január 1-től törvényben vannak szabályozva. Olyan feltételek 
vannak az önkormányzat felé megszabva a megállapodásban, amelyek 
nem biztosítanak semmiféle lehetőséget arra nézve, hogy pár év múlva 
esetleg módosítsa az igényeit. A hőerőmű megépítése esetén a 
megtermelt villamosenergiából sem az önkormányzat, sem intézményei 
nem részesednek. A szerződés aláírása esetén az önkormányzat 10%-
os részesedéshez jut a cégben. Hiányzik a pontos műszaki 
paraméterek leírása. Nem támogatja az együttműködési megállapodás 
aláírását.  
 
Örvendi László: Nem támogatja, hogy bármilyen cég erőművet építsen 
a városban. Veszélyeztetve látja a gyógyvizet.   
 
A képviselő-testület 2 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula), 6 nem (Kocsis 
Róbert, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, Marosi György 
Csongor, Örvendi László) szavazat és 9 tartózkodás (Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dr. Papp 
Jenő) mellett nem fogadta el az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
  45/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem 
támogatja az együttműködési megállapodás aláírását a 
Panonplast Polifin Kft-vel a város közigazgatási területén 
geotermikus erőmű létesítése céljából.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
 

Negyedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és bár nem ért egyet az áremeléssel, támogatta. Az 
elmúlt pár évben drasztikusan emelkedett a közvilágítás díja. A 
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bizottság méltányolja a Mezei-Vill Kft. azon törekvését, hogy igyekezett 
a legolcsóbb áramot megszerezni.   
 
Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Keverednek a fogalmak az anyagban és a 
táblázatokban is. Pozitívumnak tartja, hogy a szolgáltató ígéretet tett a 
havi számlák részletes megbontására. Intézkedéseket kell tenni arra 
vonatkozóan, hogy minél kevesebbet kelljen az önkormányzatnak 
fizetnie a közvilágításért. Ilyen például a világításcsökkentés egyes 
utcákban.  
 
Dr. Sóvágó László: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését azzal, 
hogy meg kell vizsgálni azon lehetőségeket, amelyek esetleg 
csökkenthetik a közvilágítást. Így azonban kevesebb fényt kap a város, 
amivel a polgárok nem valószínű, hogy egyetértenek.   
 
Marosi György Csongor: Nem ért egyet Váradi képviselő úr azon 
javaslatával, mely szerint egyes utcákban legyen kikapcsolva a 
világítás.  
 
Lőrincz László: Miután már alá lett írva a Mezei-Vill Kft-vel a 
szerződés, így ez a vita értelmetlen.  
 
Kanizsay Béla: Nem ért egyet Váradi képviselő úrral, hogy legyen 
lekapcsolva a világítás egyes utcákban, hiszen éppen több utcát tervez 
bekapcsolni a közvilágításba a város. A kiégett izzókat 1-2 napon belül 
mindig kicserélte a cég.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi 
Gusztáv) mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
  46/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
városi közvilágítás 2008. évre vonatkozó üzemeltetési költségét 
93.975.270,-Ft összegben állapítja meg. A feladatellátáshoz még 
szükséges hiányzó forrást - bruttó 7.575.270,-Ft-ot -  hitel 
felvételével biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős  : polgármester 
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                jegyző 
 

Ötödik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Varga Tamás, a Járóbeteg-ellátó 
Centrum igazgató-főorvosa.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Erdei Gyula: Kérdést tett fel, melyre Nagyné dr. Kézi Éva és Dr. Varga 
Tamás válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: Nem került még tisztázásra a belső ellenőrzés kérdése. 
Jelenleg olyan helyzetben van az intézmény, hogy nem tud független 
belső ellenőrt alkalmazni. Irodavezető Asszony és Jegyző Úr 
egyeztetett az ügyben, hogy a hivatal látná el az intézmény belső 
ellenőrzését. Erre még nem kapott választ a testület.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Intézmény- és hivatal-felülvizsgálat keretében egy 
hónapon belül meg lesz vizsgálva a kérdés, a következő testületi ülésre 
érkezik erre vonatkozó javaslat.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Örvendi László, Nagy 
Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dede Ernő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
  47/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Járóbeteg-Ellátó Centrum Szervezeti és Működési Szabályzatát 
és Kollektív Szerződését 2008. 01. 01-ei hatállyal, és megállapítja, 
hogy a garantált illetményen felüli juttatásokat az adott évben az 
elfogadott költségvetési keret terhére lehet felhasználni.  
 
Határidő:  2008. április 10.  
Felelős: jegyző 

 

Hatodik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Kéri a testületet az 
előterjesztés elfogadására.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta a pályázat benyújtását. 
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Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Örül a pályázati 
lehetőségnek, a bölcsőde felújításának.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Örvendi László, Nagy 
Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dede Ernő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
  48/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Városi Bölcsőde elképzeléseit a bölcsőde bővítésére, 
illetve fejlesztésére vonatkozóan.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Regionális Tanács által az Észak-alföldi Regionális 
Operatív Program keretében kiírt „Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önálló 
fejlesztése” című pályázati felhívásra /Kódszám: ÉAOP-2008-
4.1.3B.C/ „Hajdúszoboszló, Városi Bölcsőde fejlesztése, bővítése” 
címmel pályázatot nyújt be.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht.-t (4024 Debrecen, 
Piac u. 54.) bízza meg a pályázat, valamint a megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítésével 170.000,-Ft + ÁFA vállalási áron, sikeres 
pályázat esetén a projekt teljes költségének 2 % -a + ÁFA 
mértéknek megfelelő összegű sikerdíjat fizet meg a pályázatíró 
cég részére, ezen összegeket hitel terhére biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés, illetve a 
pályázati dokumentáció aláírására, a pályázathoz szükséges 
önerő biztosításáról a projekt részletes költségvetésének 
ismeretében külön dönt. 
 
Határidő: 2008. május 30. 
Felelős: jegyző 

 

Hetedik napirend:  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta a beszámolót 
és egyhangúlag támogatta.  
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Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és 3 igen, 2 tartózkodás mellett 
támogatta. A televízió létszámhiánnyal küszködik, ezt meg kell oldani.  
 
Nagy Bálint: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Majoros Petronella: Kérdést tett fel, melyre Buzási László válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: Elégedett a televízió műsorával, vegyes a 
műsorösszeállítás, a korábbi hibák megszűntek.  
 
Nagy Bálint: A sportműsorok, sportrendezvények nem megfelelő 
stílusban, nem megfelelő terjedelemben vannak közvetítve, több 
panasz érkezett hozzá ezügyben. Nemcsak sportegyesületek, hanem 
kulturális egyesületek részéről is felmerült ez a probléma. A Művelődési 
Központ rendezvényeit a televízió nem hajlandó hirdetni, csak 
ellentételezés fejében. Kéri főszerkesztő urat, hogy tegyen ígéretet 
valamilyen pozitív megoldásra.  
 
Buzási László: Két internet-honlapot is működtet a televízió, ezeken a 
rövidített, összefoglalt műsorokat bárki megnézheti. Vannak olyan 
városi rendezvények, amelyeket a televízió köteles térítésmentesen 
közvetíteni, például ünnepi rendezvények. A Művelődési Központ által 
szervezett rendezvények viszont nem tartoznak ide.   
 
Erdei Gyula: A nagyobb rendezvényeknek tájékoztató jelleggel be 
kellene kerülni a televízióba. Amikor az intézmények, iskolák saját 
érdeküknek megfelelően hirdetni kívánnak, a televíziótól megkapják a 
számlát, vagyis fizetnek a hirdetésért. Pozitív hozzáállás kellene a 
televízió részéről is, hogy ne legyenek ilyen jellegű problémák.  
 
Örvendi László: Rövidnek tartja a tájékoztatót, sok mindent hiányol 
belőle, többek között az anyagi rész leírását. Ebből lehet látni, mennyi 
pénzből gazdálkodik a televízió, miből van bevétele. Több lakos is 
panaszkodott, hogy a népszavazás előtti riportokban a pártatlanság 
csorbát szenvedett.  
 
Dr. Sóvágó László: A főszerkesztő dolga, hogy mit tesz be a műsorba. 
A sajtószabadsághoz fontos társadalmi érdek fűződik, az önkormányzat 
a média támogatásával megteremti ennek kereteit. Amit el lehet várni a 
sajtótól az az, hogy tárgyszerű legyen.  
 
Majoros Petronella: Részletesebb lehetett volna a tájékoztató bérezés, 
humán-erőforrás tekintetében. A felmérések, kutatások lehetőséget 
adnak arra, hogy a televízió az igényeknek megfelelő minőségű, 
tartalmú műsorokat készítsen. Az anyagból nem tűnik ki a reklám 
szerepe. Több figyelmet kell fordítani a bevételek növelésére a reklám 
területén. A televízió weboldalán sem szerepelnek a 
reklámlehetőségek, ezeket pótolni kellene. Fel lehetne venni a 
kapcsolatot más televíziókkal, esetleg barter-szerződés keretében 
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lehetne népszerűsíteni a várost. Sokoldalú a műsor, de vannak 
javítanivalók. A monopolhelyzetet megszokta a televízió, ezen 
változtatni kell.   
 
Örvendi László: A honlapok címei nem szerepelnek a beszámolóban.  
 
Szandai Kázmér: Az önkormányzat nem kevés pénzből tartja fenn a 
televíziót és finanszírozza a rendezvényeket, ezért elvárható lenne 
ezen rendezvényeket a televízióban is közhírré tenni. Az önkormányzati 
ülés közvetítését nézve sokan panaszkodnak a hangminőségre, 
sokszor nem lehet érteni. Javasolja, hogy a hangminőség problémája 
esetén felirattal jelezzék a problémát. A pártatlanság fontos feladata a 
médiának.  
 
Tarcsi András: A televíziónak is, mint más intézménynek, bevételt kell 
elérnie. Ha valaki hirdetni szeretne, akkor fizessen ezért a 
szolgáltatásért.  
Kérdést tett fel, melyre Buzási László válaszolt.  
 
Dede Ernő: Többször tapasztalta ő is és a lakosság is, hogy nem lehet 
érteni sokszor a testületi üléseken elhangzottakat. A terem 
hangosításával is vannak problémák. Erre pénzt kellene fordítani. 
Javasolja, hogy a költségvetésbe különítsen el a testület erre keretet.  
 
Buzási László: Ez tájékoztató anyag, nem beszámoló, ezért sem 
szerepelnek benne az anyagi részek. A költségvetésben benne van, ez 
bármikor megtekinthető a pénzügyi irodán. Az ORTT-nek 
negyedévenként másodperc alapú elszámolást kell küldeni az összes 
leforgatott anyagról, ők ellenőrzik ezeket. Ha bármiféle panasz merült 
fel a pártatlansággal kapcsolatosan, akkor bejelentéssel lehet élni az 
ORTT-nél. A hangminőségen van javítanivaló.  
 
A képviselő-testület 10 igen (Váradi Ferenc, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László), 1 nem (Nagy 
Bálint) szavazat és 7 tartózkodás (Kocsis Róbert, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Dr. Papp Jenő) mellett elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
  49/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  
  Hajdúszoboszlói Városi Televízió tevékenységéről, terveiről szóló  
  tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
  Határidő: - 
  Felelős: - 
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Nyolcadik napirend:  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta a tájékoztatót 
és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Több adat, 
információ van ebben a tájékoztatóban, mint a Városi Televízió által 
készítettben. Támogatja továbbá a bizottság, hogy az intézménynek 
bővüljön a tevékenységi köre.  
 
Majoros Petronella: Jónak, részletesnek tartja a beszámolót. 
Tartalmazza az anyag a honoráriumokat, a személyi feltételek hiányát, 
látható, hogy milyen rossz munkakörülmények között dolgoznak a 
lapkiadónál évek óta. A jövőbeni terveket is támogatja. Pályázat útján 
remélhetőleg lesz lehetőség átköltözni másik helyre, ahol kedvezőbb 
munkafeltételek lennének. Reklámbevételekből igyekszik az újság 
javítani a feltételeket. Támogatja a tájékoztatót.  
 
Nagy Bálint: Magas színvonalúnak tartja a beszámolót. Megköszöni 
főszerkesztő asszony munkáját és eddig nyújtott segítségét.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Örvendi László, Nagy 
Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dede Ernő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
  50/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  
  Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény tevékenységéről szóló  
  tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
  Határidő: - 
  Felelős: - 
 

Kilencedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Tarcsi 
András, Dr. Rácz Tiborné, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő) 
szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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  51/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja az éves jelentést az önkormányzat önálló költségvetési 
intézményeinek 2007. évi ellenőrzéseiről. 
 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
elfogadja az éves jelentést a Polgármesteri Hivatal és a 
hozzátartozó részben önálló intézményei 2007. évi belső 
ellenzéséről.  

 
  Határidő: - 
  Felelős: - 

 
 

Tizedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai Kiss Gábor városi főépítész.  
 

A,  
 
Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, nem támogatta a belterületbe vonási kérelmet.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Mivel nem látja a bizottság, hogy ez városi érdeket 
szolgálna, így nem támogatta a határozati javaslatot.  
 
Tokai Kiss Gábor: A kérelmező fő motivációja az volt, hogy jelzálog-
fedezetként kívánja ezt az ingatlant fölhasználni és ebből a 
szempontból nem mindegy, hogy kül- vagy belterületről van szó. 
Jelenleg védőerdő a besorolása ennek a területnek, ez nem teszi 
lehetővé az építést.  
 
A képviselő-testület 12 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Nagy 
Bálint, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László) szavazat és 5 tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné, Vágó 
Zsolt, Dede Ernő, Szandai Kázmér, Kanizsay Béla) mellett elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  52/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Hajdúné Vékony Terézia kérelmére elvi hozzájárulását adja a 
0221 hrsz alatti külterületi földrészlet belterületbe vonásához. Az 
elkészített vázrajzokat és terület-kimutatásokat ismételten a 
képviselő-testület elé kell terjeszteni. A belterületbe vonással 
kapcsolatos valamennyi költség a kérelmezőt terheli. 
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Határidő:  2008. szeptember 30. 
Felelős:  főépítész 

 

B,  
 
Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. Komoly aggályai vannak a tartalom 
tekintetében, rövidnek tartja az időt.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Tokai Kiss Gábor és Dr. Vincze 
Ferenc válaszolt. Nem tartalmazza az anyag, hogy mennyibe fog 
kerülni a művelődési központ átalakítása. Úgy látja, hogy a pályázat 
útján elnyerhető összeg nem lesz elegendő a művelődési ház és a 
mozicsarnok átalakítására. Szerepel az anyagban, hogy banknak 
tervezik bérbeadni a földszintet a művelődési házban. Hasonló 
beruházást tervez a szomszédos ingatlanon a tulajdonos. Véleménye 
szerint nincs szükség ennyi bankra a városközpontban.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A pályázati kiírás késett, többször módosult. 
Szükség van a pályázat benyújtására. Áprilisban jön a testület elé a 
konkrét pályázati anyag.  
 
Tokai Kiss Gábor: Nagyon rövid idő állt rendelkezésre a 
tanulmánytervek elkészítésére. Ezek a tervek vázlattervek, amelyek 
kiindulási pontnak megfelelőek. Vannak tartalékok a tervekben, ha úgy 
adódik, lehetőség van csökkenteni a költségeket.  
 
Kocsis Róbert: Úgy látja a tervekből, hogy a könyvtár alapterülete nem 
növekszik az átalakítással. A mozicsarnok és a művelődési ház 
funkcióiban kiegészíti egymást. Véleménye szerint az a legfontosabb 
feladat, hogy a rendezetlen területek olyan arculatot mutassanak, amely 
méltó a városhoz. Ehhez képest a művelődési ház felújítása nem 
fajsúlyos kérdés.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Az eredeti terv az volt, hogy elsődlegesen terek, 
másodlagosan épületek lesznek felújítva. Kiderült azonban, hogy 
maximum 100 millió forint nyerhető el, így a művelődési központ került 
előtérbe. A felújítással a könyvtár nagyobb alapterületet kap.  
  
Dede Ernő: Tisztázni kell a fogalmakat, hogy a lakosság is megértse, 
miről is van szó.  
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Dr. Rácz Tiborné: A tanulmányterv, amit elfogad a testület, még 
változik. A pénzügyi résztől függ a végleges terv kialakulása. Támogatja 
a terveket, fontos ezen épületek felújítása, illetve a parkolási lehetőség 
is bővülni fog ezáltal.  
 
Váradi Ferenc: A mozicsarnokot nem felújítani kellene, hanem 
lebontani és újat építeni a helyére. A mozicsarnok egész területét lenne 
célszerű felújítani, nem csak a bejáratnál lévő részt. Meg kell vizsgálni, 
hogy felújítás után üzemeltetésre marad-e pénz.  
 
Nagy Bálint: Bele kell kezdeni ebbe a beruházásba. Az 
előterjesztésben szerepel, hogy egy közbenső munkaközi állapotról van 
most szó, szükség van tanulmánytervekre. Ez nem egy végleges 
állapot. Mindkét terület megérett a felújításra.  
 
Máté Lajos: Komoly létesítménygondok vannak a városban kultúra 
területén is. Rendezvényszervezésre jelenleg csak a Béke Szálloda 
alkalmas. Meg kell ragadni a lehetőséget.  
 
Kocsis Róbert: A következő testületi ülésre érdemes lenne egy olyan 
rajzot készíteni, amely azt mutatja be, hogy a mozicsarnok összekötése 
a Kálvin térrel hogyan valósulna meg, illetve milyen megközelítést 
terveznek a Bethlen utca felől. Támogatja a beruházás megvalósítását.   
 
Dr. Vincze Ferenc: Javasolja a határozati javaslat módosítását. 
Maradjon ki a következő rész: „elfogadja, azokat a pályázat 
benyújtásához, illetve” 
 
A képviselő-testület a javasolt kiegészítéssel együtt 15 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő) szavazat és 3 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Marosi György Csongor) mellett elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
  53/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
városközpont revitalizációjához készülő tanulmányterveket 
továbbtervezésre alkalmasnak találja. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  jegyző 
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Tizenegyedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A rendelet-tervezet 1. §-át nem támogatta, a 2. §-t 
egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén megtárgyalta a jelentést. Az 1. §-t nem támogatta, a 2. §-t 
egyhangúlag támogatta. Majoros Petronella képviselő asszony 
kiegészítését nem támogatta a bizottság.   
 
Majoros Petronella: Kéri, hogy az általa előterjesztett rendelet-tervezet 
c, és d, pontjáról külön szavazzon a testület. A c, pontban szereplő 
összeg 62.700 Ft. Akinek ettől kisebb a jövedelme, az kapjon 
lehetőséget havonta két zsák megvásárlására. A d, pontban pedig 
57.000 Ft az összeg. Szintén két darab zsákot vásárolhassanak 
havonta azon családok, ahol ezen összeg kétszeresénél kisebb a 
jövedelem.  
 
Dr. Sóvágó László: Több probléma is van a hulladékszállítással. Az 
önkormányzat 55 millió Ft-tal támogatja közpénzből éves szinten a 
hulladékszállítást. Ebben az évben a mostani rendszer kell, hogy 
mérvadó legyen. Senki sem annyit fizet a városban a 
hulladékszállításért, mint amennyibe az kerül, hanem kevesebbet. Idén 
30%-kal többen vásároltak matricát, mint tavaly. A fő probléma a díjak 
emelkedése, amit sokan nem tudnak megfizetni. Több, mint 300-an 
kaptak szociális támogatást a hulladékszállításhoz. Azoknak az 
egyedülálló nyugdíjasoknak, akiknek jövedelme nem haladja meg a 
legkisebb öregségi nyugdíj kétszeresét, az erről szóló igazolást és 
nyilatkozatot eljuttatják a VgZrt-hez, csak a hulladékszállítás felét kell 
megfizetniük. Majoros Petronella képviselő asszony módosító rendelet-
tervezetének c, pontja szigorúbb feltételt szab, mint az eredeti rendelet-
tervezet 2 §-a. A zsákos hulladékszállítás nem lehet szociális 
problémára megoldás. A d, pontban megfogalmazottak alapján pedig 
nagyon sok család lenne jogosult a zsákos szállításra.  
 
Harsányi István: A negyedéves díjfizetést támogatja. Javasolja, hogy 
április 30-tól szeptember 30-ig legyen a matrica megváltva, félévre. 
Április 1. és október 1. legyen a fordulópont.  
 
Tarcsi András: A jelentésben szerepel, hogy az éves matricát vásárlók 
száma jelentősen, közel nyolcszorosára nőtt. A féléves matricát 
vásárlók száma pedig mintegy 600-al nőtt. Javasolja az 1. §-ban 
maradjon ki a „vagy az adott szolgáltatási félév első és negyedik 
hónapjának 15. napjáig két egyenlő részletben” rész.  A negyedéves 
matrica-vásárlással az a problémája, hogy a jogkövető magatartás 
biztosítása nem garantált. A zsákos hulladékszállításnak pedig nincs 
jelentősége, amennyiben a szociális támogatást megkapja valaki. 
Javasolja a féléves matrica támogatását.   
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Váradi Ferenc: Véleménye szerint már nem a hulladékszállítás, hanem 
a szociális kérdés a fő téma. A korábban elfogadott rendeletet kellene 
alkalmazni. El kell fogadni, hogy milyen mennyiségű kukák vannak, 
ennek megfelelően kell fizetni. Nincs jelentősége a negyedéves vagy 
féléves matricának.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Az anyagban található egy összehasonlító 
díjtáblázat, amely több város szemétszállítási díjait hasonlítja össze a 
hajdúszoboszlóival. Majoros Petronella képviselő asszony módosító 
javaslatának c, pontjában leírtak ellenőrizhetetlenek.   
 
A képviselő-testület Harsányi István képviselő úr javaslatát, mely szerint 
keresztféléves matrica legyen, 7 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Szandai Kázmér, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Nagy Bálint), 5 nem (Dr. Rácz Tiborné, Tarcsi András, Erdei 
Gyula, Máté Lajos, Kanizsay Béla) szavazat és 6 tartózkodás (Vágó 
Zsolt, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, 
Dede Ernő, Örvendi László) mellett elutasította; a negyedéves matricát 
6 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Marosi György Csongor),  6 nem (Dr. Rácz 
Tiborné, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Erdei 
Gyula) szavazat és 5 tartózkodás (Szandai Kázmér, Dede Ernő, 
Örvendi László, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) mellett elutasította; 
Majoros Petronella képviselő asszony módosító javaslatának c, pontját 
6 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Radácsi Gusztáv, Majoros 
Petronella, Nagy Bálint, Marosi György Csongor), 5 nem (Váradi 
Ferenc, Máté Lajos, Erdei Gyula, Dr. Rácz Tiborné, Tarcsi András) 
szavazat és 6 tartózkodás (Szandai Kázmér, Kanizsay Béla, Dr. 
Sóvágó László, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Örvendi László) mellett 
elutasította, d, pontját 4 igen (Majoros Petronella, Nagy Bálint, Harsányi 
István, Marosi György Csongor), 6 nem (Váradi Ferenc, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Tarcsi András, Erdei Gyula) szavazat 
és 6 tartózkodás (Szandai Kázmér, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Örvendi László) mellett elutasította; a 
rendelet-tervezet 2. §-át 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Örvendi László, 
Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dede Ernő, Dr. 
Rácz Tiborné), 1 nem  (Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás (Dr. 
Sóvágó László) mellett elfogadta és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

   3/2008. (III.27.) Ör. sz. rendelete 
a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) Ör. sz 

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

1. § 
 

Az Ör. 35. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
Azon nyugdíjas ingatlantulajdonos, aki a közszolgáltatással 
érintett ingatlanban egyedül él, nem kap lakásfenntartási 
támogatást a vonatkozó jogszabály alapján a közszolgáltatás 
tárgykörében, s jövedelme nem haladja meg a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét, valamint 
ezen tényekről nyilatkozatot juttat el a nyugdíjszelvényt (nyugdíj 
átutalásáról szóló számlakivonatot) mellékelve a 
Közszolgáltatóhoz, a jelen rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott közszolgáltatási díj 50 %-át köteles megfizetni. A 
díj fennmaradó részét az Önkormányzat a Közszolgáltató részére 
köteles megtéríteni. 

 
Záró rendelkezés 

 
2. § 

 
Jelen rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba. 

 
 

Tizenkettedik napirend:  
 

A,  
 
Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.   
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Radácsi Gusztáv: Ez a cég a Napospart nevű cégnek a jogutódja. 
Több kritériumot kellene kikötni az előterjesztésben. 
 
Erdei Gyula: Időpontot kell meghatározni a tehergépjárművek 
szállítására, különben káosz lesz a közlekedésben.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy az előterjesztés első pontjának 
harmadik részében az „eredeti” szó helyett a „tulajdonjogi” szó kerüljön 
be. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a cégnek már van engedélye a 
volt 4-es főút felőli bejárásra.  
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Vágó Zsolt: Javasolja azt a kitételt, hogy piacos napokon (kedd, 
csütörtök, szombat) délig a nehézgépjárművek ne közlekedhessenek.  
 
Erdei Gyula: Javasolja, hogy a városfejlesztési, műszaki bizottság 
tárgyalja meg ülésén, hogy melyek legyenek azok az időpontok, amikor 
a nehézgépjárművek behajthatnak a területre.  
 
Radácsi Gusztáv: Miután Jegyző Úr elmondta, hogy a cégnek elvi 
engedélye már van a Szilfákalja felőli megközelítésre, így oldja meg ott 
a problémát.  
 
A képviselő-testület Radácsi Gusztáv módosító javaslatát, mely szerint 
a volt 4-es főút felőli oldalon közelítse meg a cég az építkezést, 11 igen 
(Kocsis Róbert, Harsányi István, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), 2 nem (Dr. Rácz 
Tiborné, Kanizsay Béla) szavazat és 4 tartózkodás (Szandai Kázmér, 
Vágó Zsolt, Nagy Bálint, Örvendi László) mellett támogatta, az 
előterjesztést 13 igen (Harsányi István, Tarcsi András, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Kanizsay Béla, Örvendi László, Szandai Kázmér, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Papp Jenő) szavazat és 3 tartózkodás (Nagy Bálint, Dede 
Ernő, Marosi György Csongor) mellett elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
 
  54/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
tudomásul veszi, hogy a KORDEN Kft. a Szilfákalja utca felől 
közelíti meg az építkezési területet. A Kft. köteles beszerezni a 
közterület használatához szükséges engedélyeket.  
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy KORDEN Kft. a Hajdúszoboszló, Szilfákalja 4. 
szám alatti ingatlanon tervezett bontási és építkezési munkálatok 
idejére, a jelenleg a Szilfákalja 4. szám alatti ingatlanhoz kerített, 
de az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanrészt felvonulási 
területként használja az alábbiak szerint: 
- A Kft. az érvényben lévő önkormányzati rendelet alapján az 
ingatlan használatáért bérleti díjat köteles fizetni, melynek 
összege:   310 Ft/m2/hó + ÁFA, összesen 229.400,-Ft/hó + ÁFA. 
- A Kft. térítés nélkül vállalja az ingatlanrészen található 
melléképület elbontását. 
- A Kft. vállalja az ingatlanon található fakinövések és bokrok 
kivágását, valamint az építkezést követően a kerítés eltávolítását. 
- A kivitelezési munkálatokat követően a Kft. az ingatlanrészt 
füvesített állapotban köteles az önkormányzat részére átadni. 
 
Határidő: 2008. október 30. 
Felelős:   jegyző 
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B,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az egyes alternatívát egyhangúlag támogatta.  
 
Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság szintén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta az egyes 
alternatívát.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Örvendi László, Nagy 
Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dede Ernő) szavazat és 2 tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László) mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
  55/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy az önkormányzat éljen a Hajdúszoboszló, Gábor 
Áron u. 32. szám alatti 2497/2 hrsz-ú, 6038 m2 területű, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra bejegyzett 
elővásárlási jogával, és azt a 2002. 07.09.-én kelt adásvételi 
szerződésben rögzített négyzetméterenkénti áron visszavásárolja 
az I.F.K. 2001. Kft.-től. A vételárat az önkormányzat hitelfelvétel 
terhére biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2008. március 17. 
Felelős: jegyző 

 

C,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság szintén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Örvendi László, Nagy 
Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dede Ernő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) szavazat, 
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tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 
  56/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszló külterületén található 0142 hrsz-ú csatorna 
tulajdonosi jogának gyakorlója, hozzájárul ahhoz, hogy Szoboszlai 
Imre, a 0142 hrsz-ú, csatorna megnevezésű ingatlant öntözés 
céljára igénybe vegye. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a hozzájáruló 
nyilatkozat aláírására. 
 
Határidő: 2008. április 30. 
Felelős: jegyző 

 

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

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

    4/2008. (II.27.) Ör. sz. rendelete a települési folyékony 
hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról szóló 

  33/2007. (XII.13.) Ör.sz. rendelet módosítására 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, a helyi közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában, a 
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 
(továbbiakban: Hgt.) 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
valamint a 253/1997. (XII.20.) és a 213/2001.(XI.14.) 
Kormányrendeletek vonatkozó szakaszaiban foglaltakra 
hivatkozással az alábbi rendeletet alkotja: 
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1.§ 

 
1.) A rendelet 1.sz. melléklete hatályát veszti, helyébe a jelen 
rendelet 1.sz. melléklete lép. 

Záró rendelkezések 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2008. április 01. napján lép hatályba.  
  

Tizennegyedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság a városfejlesztési, 
műszaki bizottsággal együtt megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra ajánlja a testületnek.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A határozati javaslatban az szerepel, hogy a 
cég határozatlan időre kapná meg a közterület használatának jogát, 
mivel azonban saját beruházásban valósítja meg a terasz kialakítását 
és nem kért bérleti díj kedvezményt, ezért az a kérése a tulajdonosnak, 
hogy legalább a beruházás megtérüléséig legyen számára biztosítva a 
terasz.  
 
Máté Lajos: Kis vendéglátóipari egységről van szó, viszont 40 méter 
hosszú teraszt szeretne kialakítani. Mi történik, ha a többi üzletnek 
megváltozik a későbbiekben a profilja és esetleg más vendéglátóhelyet 
kívánnak ott kialakítani? Nem javasolja a főmérnök asszony által 
említett kikötést.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 16 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Örvendi László, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat és 2 
tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné, Dede Ernő) mellett elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  57/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
támogatja  Milosevics Zsolt kérelmét, hogy az Aztecoffee kávézó  
(Hajdúszoboszló, Szilfákalja 36.) előtt található, közterületi 
teraszát megnagyobbítsa a csatolt vázlatterv alapján. A terasz 
lefedése 2 db, egyenként 50 m2 nagyságú, közép oszlopokra 
szerelt, két irányba konzolosan kiengedhető ponyvafedés. A 
teraszon csak asztalok és székek helyezhetőek el. 
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A terasz burkolata kialakításának meg kell egyeznie a meglévő 
sétány és támfal anyagával valamint burkolatkiosztásával, fa és 
cserje kivágása nem engedélyezett. 
A terasz létesítése ideiglenes - évente legfeljebb 6 hónapig 
fennálló -, így annak elbontásáról a kérelmezőnek minden évben 
gondoskodnia kell.  
Kérelmező a terasz kialakítását a közterület igénybevételéről 
szóló, többször módosított 5/2001. (IV.01.) Ör.sz. rendelet 4.§(3) 
bekezdése betartásával – szezonon kívül – végezheti. 
Ezen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a 
szükséges egyéb engedélyek beszerzése alól. 
 
A képviselő-testület támogatja, hogy kérelmezővel a közterület 
használatára vonatkozóan legalább három évre szóló szerződés 
kerüljön megkötésre a rendes és rendkívüli felmondási jogok 
biztosítása mellett. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 

 

Tizenötödik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A határozati javaslat 1. és 3. pontját egyhangúlag 
támogatta. A játszóterek felújításával kapcsolatosan több információra 
van szükség.  
 
Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést. A bizottság ugyanúgy, mint a pénzügyi bizottság, az 
1. és 3. pontot egyhangúlag támogatta, a játszóterek ügyében nem 
tudott dönteni.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Egyeztetett a VgZrt vezérigazgatójával a 
játszótereket illetően. A Major u. 4. szám alatti játszótér már nem 
létezik. Vezérigazgató Úrral közös javaslatuk van: a Szilfákalja 16. és 
37. szám alatti játszóterek felújítását javasolják. A fajátszótér is szóba 
került, viszont május 30-ig megvalósul a jelenlegi fejlesztés, megkezdett 
beruházásra viszont nem lehet pályázni.   
 
Vágó Zsolt: Nem ért egyet a javasolt két játszótér felújításával. Ha két 
játszótér felújítására van szükség, akkor érdemes egy belvárosit és egy 
külvárosit felújítani. Javasolja a Galgócz soron lévő játszótér felújítását.  
 
Majoros Petronella: A fajátszótér felújítása május 31-ig elkészül. Az 
előterjesztésben szerepel, hogy a játszóterek bővítésére is lehet 
pályázni, így javasolja, hogy ez a játszótér is kerüljön be a pályázatba.  
 
Marosi György Csongor: Javasolja a testületnek az előterjesztés 
elfogadását. A Szilfákalja 37. szám alatti játszóteret mindenképp 
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érdemes felújítani, mellette található a „dühöngő”, így több korosztály is 
talál magának elfoglaltságot. A lakótelepen élők is kérik, hogy kerüljön 
felújításra ez a játszótér.  
 
Szandai Kázmér: Egyetért a főmérnök asszony által javasolt két 
játszótér felújításával. A kertvárosi részen élő gyermekek tudnak az 
udvarokon is játszani, a lakótelepen élő gyerekek viszont csak a 
játszótereken.  
 
Máté Lajos: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
A képviselő-testület a határozati javaslat első pontját 16 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Örvendi László, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta; a Galgócz soron lévő játszótér 
felújítását 8 igen (Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Dede 
Ernő, Majoros Petronella, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dr. 
Sóvágó László), 1 nem (Dr. Rácz Tiborné) szavazat és 6 tartózkodás 
(Harsányi István, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Erdei Gyula) mellett elfogadta; a fajátszótér felújítását 7 igen 
(Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Dede Ernő), 1 nem (Dr. Rácz Tiborné) 
szavazat és 9 tartózkodás (Kanizsay Béla, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Erdei Gyula, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor) mellett elutasította; a 
Szilfákalja 16. szám alatti játszótér felújítását 13 igen (Kocsis Róbert, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Tarcsi András, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László), 2 nem (Váradi 
Ferenc, Vágó Zsolt) szavazat és 3 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Dede 
Ernő, Marosi György Csongor) mellett támogatta; a Szilfákalja 37. szám 
alatti játszótér felújítását 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Örvendi László, Nagy Bálint, 
Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dede Ernő, Dr. 
Rácz Tiborné), 1 nem (Vágó Zsolt) szavazat és 1 tartózkodás (Dr. 
Sóvágó László) mellett támogatta; a határozati javaslat harmadik 
pontját 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Örvendi László, Nagy Bálint, Dr. Papp 
Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dede Ernő, Dr. Rácz 
Tiborné, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
  58/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség által várhatóan 
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kiírásra kerülő pályázatok keretében az alábbi fejlesztések 
megvalósítását határozza el: 
 
1.) HÖF  TEKI : 
 
1.1.) Tájékoztatást elősegítő információs rendszerek fejlesztése 
célon belül utcanév táblák beszerzésére     
1.2.) Közvilágítás energiatakarékos megoldása, hiányzó 
közvilágítás kiépítése az alábbi utcákban: Malom sor, Gábor Áron 
utca-Liget utca kereszteződés, Pávai Vajna Ferenc utca vége, 
Major utca, Eötvös utca, Arany János utcai óvodánál, fajátszótér 
megvilágítása 
 
2.) HÖF CÉDE: 
 
2.1.) Játszótéri eszközök biztonságáról szóló 78/2003. (XI.27.) 
GKM  rendeletnek megfelelő köztéri játszóterek bővítése felújítása 
tárgyában a meglévő Szilfákalja 16. sz. és a Szilfákalja 37. sz. 
alatti társasháznál található játszótér felújítása, átépítése.  
 
3.) ÉA-TEUT: 
 
3.1.) A Médy-Libagát utca burkolatfelújítása 
3.2. A Tompa utca burkolatfelújítása 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, kezdje meg a pályázatok 
előkészítését. A pályázatok benyújtását megelőzően dönt a 
fejlesztésekhez szükséges sajáterő biztosításáról.  
 
Határidő: pályázati kiírásoknak megfelelően 
Felelős:   jegyző 

 
 

Tizenhatodik napirend:  
 
Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság szintén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Marosi György Csongor: Támogatja az előterjesztést. Az 
előterjesztésben az szerepel, hogy a járóbeteg-ellátó centrum 
épületének felújítása kétfordulós pályázat keretében lehetséges. A 
pályázati kiírás viszont sehol nem írja, hogy kétfordulós pályázatról van 
szó.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Örvendi László, Nagy 
Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
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Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dede Ernő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
  59/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2008. évre vonatkozó beruházási programot és ütemtervet 
támogatja. 
 
Határidő: folyamatos, pályázatok függvényében 
Felelős  : polgármester 
                jegyző 

 

Tizenhetedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Erdei Gyula: Nem szerepel az anyagban az intézményi konyhák 
beszerzése, hiszen erről képviselő-testületi határozat született. Az 
intézményeknek nincs pénze lefolytatni a közbeszerzési eljárást, ami 
100 millió Ft körüli összeg. Kéri, hogy kerüljön be ez a tétel az anyagba.    
 
A képviselő-testület a javasolt kiegészítéssel együtt 18 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Örvendi László, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dede Ernő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  60/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét a mellékelt terv 
szerint elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2008. december 31. 
Felelős: polgármester 

 

Tizennyolcadik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy a Hőgyes Endre 
Gimnáziumnál bekerül két kiegészítő tevékenység.  
 
A képviselő-testület a javasolt kiegészítéssel együtt 18 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
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Csongor, Örvendi László, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dede Ernő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  61/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Hőgyes Endre 
Gimnázium és Szakközépiskola, a Közgazdasági 
Szakközépiskola, és a Bocskai István Szakképző Iskola alapító 
okiratát az előterjesztésben szereplő módosításokkal. 
 
Határidő:  2008. március 31. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Örvendi László, Nagy 
Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  62/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a  
Gönczy Pál Általános Iskola,  
a Thököly Imre Általános Iskola,  
a Bárdos Lajos Általános Iskola, 
a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola,  
a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola,  
a Közgazdasági Szakközépiskola és a  
Bocskai István Szakképző Iskola 
pedagógiai programjait. 
 

Határidő: 2008. március 31. 
Felelős: jegyző 

 
 

Huszadik napirend:  
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Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Örvendi László, Nagy 
Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) 
szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  63/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
elhunyt Fazekas István népi iparművész (Hajdúszoboszló, Ady E. 
u. 2. sz.) ingóhagyatéka örökösének Áreldt Györgynének ingyenes 
közérdekű kötelezettségvállalását köszönettel elfogadja, az 
ingóhagyaték tárgyát képező  dolgokat megőrzésre átveszi, a 
közérdekű kötelezettségvállalásban leírtak szerint megőrzi és 
bemutatja Bocskai István Múzeumában. Az ingóhagyaték leltár 
szerinti átvételére és a közérdekű kötelezettségvállalás szerinti 
kezelésére a Bocskai István Múzeum vezetője jogosult. A 
képviselő-testület mindezzel méltóképpen meg kívánja őrizni 
Fazekas István népi iparművész emlékét, gyűjteményét 
közkinccsé teszi. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2008. március 31. 
Felelős: jegyző, illetve Hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeum     
    vezetője 

 

Huszonegyedik napirend:  

 
Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság szintén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Örvendi László, Nagy 
Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dede Ernő, Dr. 
Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  64/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2008-2010. évekre szóló Települési Környezetvédelmi Programot 
elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2010. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

Huszonkettedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság szintén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 14 igen (Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Örvendi László, Nagy Bálint, Dr. Papp 
Jenő, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
  65/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 
2008. évi intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 
 

2008. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Közüzemi Kft fejlesztése, iszaptavak rekultivációja  
24.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő, Közüzemi Kft. 
ügyvezetőigazgató 
 
2. Csapadékvíz, belvízépítés ÉAOP pályázat 
50.000.000,-Ft – pályázati önerő – sajátforrás 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
3. Forgalmi rend felülvizsgálat 
1.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
4. Célgép folyékony síktalanításhoz 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő, VG Zrt. vezérigazgató 
 
5. Szennyvízcsatorna hálózat befejező ütem, szennyvíztelep 
bővítése KEOP pályázat 
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60.000.000,-Ft – pályázati önerő – sajátforrás 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
6. Fásítás 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő,  
 
7. Szippantott szennyvíz - kezelés, tisztítás 
4.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
8. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, 
belvízmentesítés 
16.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
9. Köztisztasági feladatok ellátása 
Köztisztaság, síktalanítás 
42.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
A nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetése 
43.600.000,-Ft /sajátforrás/ 
A szemétszállítás többletköltsége 
17.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
12.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
10.  Zöldterületek fenntartása 
40.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
11. Allergén növények kaszálása 
2.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
12. Szúnyogirtás, rágcsáló és kártevő irtás 
6.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat 
forráshiány miatt pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a 
jegyzőt a pályázati lehetőségek figyelésére. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 
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Huszonharmadik napirend:  
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra ajánlja a testületnek.  
 
Kanizsay Béla: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Nem tartja szerencsésnek az előterjesztésben szereplő 
elnevezéseket, nem támogatja. A Városszépítő Egyesület valószínűleg 
nem mérte fel, amikor ezen javaslatokat tette, hogy a szóban forgó 
területeken vannak-e olyan hagyományos elnevezések, amelyek 
segítenek beazonosítani a dűlőutakat. Javasolja, hogy a Cefre dűlő 
Csepűs dűlő legyen, a Horolo dűlő pedig Nadrágos dűlő.  
 
Marosi György Csongor: Korábban be lett nyújtva pályázat dűlőutak 
elnevezésére. Örül, hogy testület elé került ez az előterjesztés, 
támogatja. Egyre többen élnek ezekben a dűlőkben, így könnyebben 
lesznek megtalálhatók, elérhetők.  
 
Szandai Kázmér: Javasolja, hogy az Újkert utolsó két dűlője petrence 
és cséplő elnevezést kapjon.   
 
Kocsis Róbert: Ezen dűlők egy részének van hivatalosan nyilvántartott 
neve, javasolja, hogy ezek maradjanak meg. 
 
Dr. Sóvágó László: Javasolja, hogy az előterjesztést vegyék le 
napirendről. A következő ülésre az előterjesztők a Városszépítő 
Egyesület javaslatát vizsgálják felül, egyeztessenek az esetlegesen 
meglévő, köztudatba átment dűlő nevekkel és azt terjesszék elő.  
 
A képviselő-testület Dr. Sóvágó László javaslatát 17 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Örvendi László, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a következő határozatot 
hozta:  
 
  66/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést átdolgozásra visszaadja az előterjesztőknek. 
Javasolja, hogy a következő ülésre a környezethez illő, esetleg 
már a köztudatba átment közterület elnevezésekre tegyenek 
javaslatot egyeztetve az ott élőkkel és a hivatal munkatársaival, 
illetékes bizottságaival.  
Határidő: április 30.  
Felelős: irodavezető-főmérnök  
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Huszonnegyedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
kivizsgálta az interpellációt. A rendőrkapitány úr nagyobb rendőri 
jelenlétet ígért ezen a területen. Elfogadja a választ.  
 

Huszonötödik napirend:  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Szandai Kázmér, Dr. Papp Jenő, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Máté Lajos, Nagy Bálint, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László) szavazat mellett 
a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót 
tudomásul vette.  
 

Huszonhatodik napirend:  
 

A,  
 
Majoros Petronella: Elfogadja a TESCO-val kapcsolatos kérdésére 
kapott választ.  
 

B,  
 
Váradi Ferenc: Nem fogadja el a gyógyszertári üggyel kapcsolatos 
interpellációjára kapott választ.  
 
A képviselő-testület 10 igen (Harsányi István, Nagy Bálint, Tarcsi 
András, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László), 4 nem (Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Váradi Ferenc, Erdei Gyula) szavazat és 3 
tartózkodás (Máté Lajos, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
mellett elfogadta Nagyné dr. Kézi Éva Váradi Ferenc interpellációjára 
adott válaszát.  
 
 

C,  
 
Erdei Gyula: Nem fogadja el a Plus Áruház gazdasági bejáratával 
kapcsolatos interpellációjára kapott választ.  
 
A képviselő-testület 6 igen (Harsányi István, Vágó Zsolt, Marosi György 
Csongor, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László), 7 nem 
(Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Erdei Gyula, Örvendi László, 
Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Dr. Papp Jenő) és 4 tartózkodás 
(Máté Lajos, Kanizsay Béla, Tarcsi András, Dede Ernő) mellett nem 
fogadta el a választ és a következő határozatot hozta:  
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 67/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 nem fogadja el Szilágyiné Pál Gyöngyi Erdei Gyula 
 interpellációjára adott válaszát, kivizsgálásával megbízza az 
 önkormányzat városfejlesztési, műszaki bizottságát.  
 
 Határidő: április 30.  
 Felelős:   bizottsági elnök  
 

Kérdések:  
 
Marosi György Csongor: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Hogy áll a 
Széchenyi utca helyzete, visszakapta-e már eredeti formáját, le van-e 
még mindig zárva? Milyen határidő lett megszabva?   
 
Dr. Vincze Ferenc: Ennek az ügynek az érvényesítési útja a bíróság, 
ez pedig hosszú időbe kerülne. Az ott vállalkozást indító Nagy Attila is 
fölvette a kapcsolatot az érintett ingatlantulajdonossal, aki megígérte, 
hogy rövid időn belül megépíti a kerítést.  
 
Marosi György Csongor: Elfogadja a választ.  
 
Radácsi Gusztáv: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Megoldható-e, hogy 
legalább testületi ülések alkalmával be lehessen állni gépkocsival a 
városháza udvarára?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Meg lesz oldva a probléma.  
 
Dede Ernő: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Mi a következménye, ha az 
önkormányzathoz pályázatot vagy támogatási kérelmet benyújtó 
magánszemély, egyesület, alapítvány vagy jogi személy olyan 
nyilatkozatot tesz, amely valótlan adatokat tartalmaz?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
 

Interpellációk:  
 
Váradi Ferenc: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációit. Első 
interpellációja egy Szilfákalján élő lakos kérését tartalmazza. A 
Szolgáltató háztól nem messze található három pingpongasztal, ahol 
fiatalok estétől hajnalig hangoskodnak, amitől az ott lakók nem tudnak 
aludni. A másik interpellációja Szilfákalja 29/b alatti lakos kérése, mely 
szerint az ablaka alatt lévő két darab fa beárnyékolja a lakását. Kéri, 
hogy legyenek ezek a fák kivágva.   
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációkra.  
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Marosi György Csongor: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációit. 
A Szilfákalja 45. és a Bányász utca 40. sz. alatt lakók keresték meg 
azzal a problémával, hogy a parkolóban folyamatosan állnak buszok, 
amelyeket már kora reggel beindítanak, amitől a lakók nem tudnak 
pihenni. Kéri, hogy legyenek kitiltva ezek a buszok a parkolóból és 
szabjanak ki büntetést a vezetők ellen. A Bányász utca 2/a szám előtt 
megsüllyedt a padka, kéri ennek helyreállítását. Több idős ember 
kereste meg, hogy a temető Bihari utca felőli bejáratánál lévő járda 
nagyon rossz állapotban van, fel kellene venni a kapcsolatot a VgZrt-
vel, mert balesetveszélyes.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációkra.  
 
Dr. Papp Jenő: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. Joga van-e a 
városfejlesztési, műszaki bizottságnak a vis major keretet a következő 
módon felosztani: 2 millió Ft járdaépítésre, 0,8 millió Ft kerítésépítésre 
lett megszavazva. A költségvetés tárgyalásakor már szóba került ez a 
két elvégzendő feladat, akkor azonban nem szavazta meg a testület a 
szükséges fedezetet. A bizottsági ülésen nem volt ismertetve, hogy 
csak rendkívüli esetekben lehet ezt az összeget felosztani. Jogszerűen 
másra felhasználni nem lehet. Ezt az összeget az egyes körzetekre jutó 
3 millió Ft-ból lehetett volna pótolni.    
 
Dr. Vincze Ferenc: A költségvetési szabályozás szerint nem erre a 
célra szolgál a vis major keret, hanem közterületek fenntartási, 
karbantartási rendkívüli költségeire. A testületnek joga van a bizottságot 
utasítani az eset újratárgyalására, illetve más döntést hozni.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László), 2 nem (Váradi Ferenc, Vágó 
Zsolt) és 2 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor) 
mellett az alábbi határozatot hozta:  
 
  68/2008. (III. 27.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Városfejlesztési, Műszaki Bizottság vis major keretére 
vonatkozóan hozott, 2 millió forintot járdaépítésre, 0,8 millió 
forintot kerítésépítésre felhasználni kívánó határozatát 
felülvizsgálta és azt megsemmisíti, mivel a döntés nem felel meg a 
2008. évi költségvetési rendeletben meghatározott vis major 
rendeltetési célnak.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   bizottsági elnök  
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Erdei Gyula: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációit. A Móricz 
Zsigmond-Kovács Gyula utcák sarkán lévő gyalogátkelő-helyen 20 cm-
re meg van süllyedve, össze van törve a járda évek óta. Már többször 
jelezte a hivatal felé ezt a problémát. A Csanády téren pedig a garázsok 
elé közlekedéstechnikai szempontból is el kellene helyezni egy 
elsőbbségadás-táblát.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációkra.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Jegyző Úrhoz intézik interpellációit. A Bányász utca 
4. szám alatti építkezés befejezésének időpontja mikorra várható, illetve 
az önkormányzati terület helyreállítása, rendbetétele hogyan valósul 
meg? Egyre nagyobb számban találhatók élő fákon hirdetések. Ez ellen 
tenni kell.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A vendégellenőrök járják a várost, ezt is figyelni 
fogják, ahogy ellenőrzik a hulladékszállítást és a házszámozást is.  
 
Erdei Gyula: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. A Lovas utcán lévő 
üres telek, ami az Egészségügyi Szakszervezeté, tele van szeméttel. 
Kéri, hogy intézkedjen az önkormányzat, hogy ne csak a belső részt, 
hanem a külsőt is tegye rendbe a cég.  
 

Bejelentések:  
 
Váradi Ferenc: Ismertette a Mátyás király sétányon kivágott fákkal 
kapcsolatban neki címzett levelet. A költségvetés tárgyalásakor 
módosító javaslata volt a beruházási táblával kapcsolatosan, ezt 
azonban nem fogadta el sem a pénzügyi bizottság, sem a testület. 
Telefonon azonban megkereste a Regionális Közigazgatási Hivatal 
beruházásokkal foglalkozó jogászát, aki elmondta, hogy nincs 
törvényes akadálya a módosításnak.  
 
Harsányi István: A tegnapi nap folyamán volt Berettyóújfaluban a 
TISZK pályázat előkészítő bizottsági ülés, amelyen részt vett. Az első 
fordulóban a régióból 5 pályázat lett benyújtva. Döntés született az 
önkormányzatok között arról, hogy milyen lényeges feladatokat 
kapjanak meg. Hajdúszoboszló megkapta a munkaszervezet 
székhelyét, ami a 3. sz. Iskola három termében lenne biztosítva.  

 
A képviselő-testület 19.35 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 

 
K.m.f. 

 

 Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 

            polgármester                                                jegyző 
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