
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2008. április 24-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, Bárdos Ilona irodavezető-helyettes, 
Varga Imre oktatási, művelődési, sport iroda-vezető, 
Gubányi István technikus, Molnár Viktória 
jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő állampolgárok.  

 
Nagy Bálint képviselő 14.50, Kocsis Róbert képviselő 15.15 órakor 
érkezett.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. Javasolta, hogy a 14/b számú előterjesztést, 
illetve Váradi Ferenc és Nagy Bálint képviselő urak módosító 
indítványát vegye fel a napirendek közé a testület. A képviselői 
módosító indítvány napirendre vételét nem támogatja, formai okok 
miatt. A két képviselő az egyéni indítványukat késedelmesen nyújtotta 
be. Nem tartották be azt az SZMSZ előírást, mely szerint ülés előtt 10 
nappal kell a módosító indítványokat benyújtani.  
 
Radácsi Gusztáv: Kéri, hogy az 5/b számú előterjesztést vegye le 
napirendről a testület.  
 
A képviselő-testület a 14/b előterjesztés napirendre vételével 15 igen 
szavazat (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett; Váradi Ferenc és Nagy 
Bálint képviselő urak módosító indítványának napirendre vételével 8  
igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Marosi György 
Csongor, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő), 2 nem (Kanizsay Béla, Dede Ernő) szavazat és 4 
tartózkodás (Vágó Zsolt, Tarcsi András, Máté Lajos, Dr. Sóvágó László) 
mellett nem értett egyet, mivel az sürgősségi indítványként minősített 
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többséget igényel; Radácsi Gusztáv képviselő úr javaslatát 7 igen 
(Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő), 5 nem (Váradi 
Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Erdei 
Gyula) szavazat és 3 tartózkodás (Harsányi István, Máté Lajos, 
Szandai Kázmér) mellett nem támogatta; a képviselő-testület a 
napirendet 13 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernő, 
Dr. Papp Jenő) szavazat és 2 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Marosi 
György Csongor) mellett a következő napirendeket fogadta el:  
 

Napirend:  
 
1.) Előterjesztés a városközpont rehabilitációs pályázat benyújtására 
      Előadó: jegyző 
                   tanácsadó cég képviselője 
 
2.) Előterjesztés „biciklitaxi” szolgáltatásról városunkban 
     Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
3.) Önkormányzati gazdasági társaságok közgyűléseire felkészülés 
      a.) Hungarospa Gyógyfürdő Zrt. 
      b.) Városgazdálkodási Zrt. 
      c.)  Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. 
     Előadó: gazdasági társaságok cégvezetői 
 
4.) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2007. évi költségvetésének    
     végrehajtásáról, rendelet alkotás a költségvetésben biztosított    
     pénzeszközök felhasználásáról 
     Előadó: polgármester 
                  irodavezető-főkönyvelő   
 
5.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
a.) óvodai ételkiszállítás felülvizsgálatára, 
b.) napkollektor telepítésére a Szép Ernő Kollégiumban, 
c.) szolgalmi jog bejegyzésére,  
d.) Bakó József és felesége kérelméről, 
e.) Damjanich u. 1-5. szám alatti ingatlanok értékesítésére  
      Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
6.) Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi  
     tevékenységéről és terveiről 
     Előadó: jegyző 
 
7.) Előterjesztés törvényességi észrevételekkel kapcsolatosan   
     Előadó: jegyző 
 
8.) Előterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Működési  
       Szabályzatának módosításáról 
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       Előadó: jegyző 
 
 9.) Polgármesteri hivatallal kapcsolatos előterjesztések: 
      a.) Tájékoztató a polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény-  
           és minőségügyi rendszer céljainak 2007. évi teljesítéséről 
            Előadó: jegyző  
 
       b.) Jelentés a polgármesteri hivatal megtakarítást célzó  
             felülvizsgálatának eddigi eredményeiről, javaslat a további   
             teendőkre 
             Előadó: jegyző 
 
10.) Előterjesztés a Városi Bölcsőde felújítása tárgyú pályázattal  
       kapcsolatban 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
11.) Előterjesztés Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés- 
       szervezési Társulás kialakítására 
       Előadó: oktatási, művelődési, sport iroda vezetője 
 
12.) Előterjesztés közművelődési intézmények dolgozói létszámának  
       meghatározására 
       Előadó: oktatási, művelődési, sport iroda vezetője 
 
13.) Előterjesztés oktatási-nevelési intézmények dolgozói létszámának  
       meghatározására 
       Előadó: oktatási, művelődési, sport iroda vezetője 
 
14.) a, Tájékoztató a 23/2008.(II.28.) számú képviselő-testületi   
            határozat végrehajtásáról 
           Előadó: oktatási, művelődési, sport iroda vezetője 
 
 b, Előterjesztés a 23/2008. (II. 28.) sz. képviselő-testületi határozat 
     h, és j, pontjának végrehajtásáról az egészségügyi és szociális      
     területen  
            Előadó: egészségügyi, szociális iroda vezetője 
 
15.) Előterjesztés interpellációra adott válasz kivizsgálására 
       Előadó: városfejlesztési, műszaki bizottság elnöke  
 
16.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
       végrehajtásáról 
       Előadó: polgármester  
 
17.) Tájékoztatás két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
        Előadó: polgármester 
 
18.) Válasz képviselői kérdésekre, interpellációkra: 
        a.) Dede Ernő képviselő úr adatszolgáltatással kapcsolatos  
             kérdésére, 
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        b.) Váradi Ferenc képviselő úr hangoskodó fiatalokkal és a  
             fametszéssel kapcsolatos interpellációjára, 
        c.) Rácz Tiborné képviselő asszony interpellációjára,  
        d.) Marosi György Csongor képviselő úr több témával kapcsolatos  
              interpellációjára, 
        e.) Erdei Gyula képviselő úr több témával kapcsolatos  
             interpellációira   
        Előadó: jegyző 
                     irodavezető-főmérnök 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
Zárt ülésen: 
 
1.) Előterjesztés lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott  
      fellebbezés elbírálására 
     Előadó: egészségügyi, szociális iroda vezetője 
 
2.) Tájékoztató az Aqua-Palace élményfürdő pályázatával 

kapcsolatosan  
      Előadó: vezérigazgató  
 

Első napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen voltak a MEGAKOM Tanácsadó Iroda 
képviselői.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Ülés előtt kiosztásra került a pályázat költségvetési 
javaslata, azt kell figyelembe venni.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki iroda megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dede Ernő: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Majoros Petronella: Szerepel az anyagban egy új névmeghatározás, a 
Thököly tér. Javasolja, hogy másik névről is lehessen most dönteni. 
Kéri, hogy a Bocskai tér elnevezésről szavazzon a testület.  
 
Szandai Kázmér: Sok bizonytalanságot, aggályos kérdést lát ezzel a 
pályázattal kapcsolatosan. Egyik fő gond az idő rövidsége. Jegyző Úr 
korábban úgy nyilatkozott, hogy lesz még lehetőség a tartalom 
szűkítésére. Nem szabad megfeledkezni a későbbiekben a 
fenntarthatóságról sem. Folyamatos egyeztetés legyen a továbbiakban 
a projekt előkészítői és tervezői között, akár a pályázat benyújtása után 
is.  
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Kérdést Szandai Kázmér, Majoros Petronella és Marosi György 
Csongor tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc és Róka László, a 
MEGAKOM vezetője válaszolt.  
 
A képviselő-testület Majoros Petronella képviselő asszony javaslatát, 
mely szerint a Thököly tér elnevezés Bocskai térre változzon, 11 igen 
(Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Radácsi Gusztáv, 
Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Marosi 
György Csongor, Dr. Papp Jenő) szavazat és 5 tartózkodás (Máté 
Lajos, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Tarcsi András, Dede Ernő) 
mellett támogatta, az előterjesztést 13 igen (Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) és 3 tartózkodás  (Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Marosi György Csongor) mellett elfogadta 
és a következő határozatot hozta:  
 
 73/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be az Észak-Alföldi Operatív Program 5.1.1. D 
„Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” felhívásra 
„Központban a kultúra Hajdúszoboszlón” címmel. A képviselő-
testület az előterjesztésnek megfelelően elfogadja  
 
- az Integrált Városfejlesztési Stratégiát, 
- az Anti-Szegregációs Tervet, 
- az Előzetes Akcióterületi Tervet. 
 
A projekt teljes költségvetése legfeljebb 303.215.066 Ft, a 
szükséges önerőt legfeljebb 335.615.866 Ft-ot a képviselő-testület 
az önkormányzat költségvetésében hitelből biztosítja. 
 
Határidő: 2008. május 26. és folyamatos 
Felelős:   jegyző 

 

Második napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság és a pénzügyi, 
gazdasági bizottság együttesen tárgyalta meg az előterjesztést. Több 
kérdés is felmerült az anyaggal kapcsolatosan. Nincsenek még meg az 
engedélyek, így javasolja a bizottság, hogy a következő ülésen 
tárgyalja a testület az előterjesztést.  
 
Szandai Kázmér: Az összevont ülésen felmerült a bérleti díj kérdése is, 
ezt is tisztázni kell. A bizottság támogatta azt a javaslatot, hogy 
következő ülésen tárgyalja a testület az előterjesztést.  
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Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta azt a javaslatot, hogy akkor 
döntsön a testület a kérdésben, ha már minden engedély rendelkezésre 
áll.  
 
A képviselő-testület a bizottságok javaslatát, mely szerint a következő 
ülésen legyen tárgyalva az előterjesztés, 16 igen (Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
 74/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„biciklitaxi” szolgáltatásra vonatkozó előterjesztést érdemében 
akkor tárgyalja, ha a működéséhez szükséges engedélyek 
rendelkezésre állnak, melynek beszerzése kérelmező feladata.  
 
Határidő: az engedélyek beszerzését követő ülése  
Felelős:   irodavezető-főmérnök  

 

Harmadik napirend:  
 

A,  
 
Czeglédi Gyula: A bizottságok megtárgyalták a beszámolót. Kéri a 
testülettől, hogy az Aqua-Palace projekttel kapcsolatban jogszabályi 
kötelezettségek miatt zárt ülésen legyen lehetősége tájékoztatást adni, 
illetve kéri a projekt-menedzseri állásának megerősítését a tárgyalások 
zavartalan folytatása érdekében. Vendégforgalom tekintetében a 
második, pénzügyi eredményesség terén pedig a legeredményesebb 
évet tudhatja maga mögött a Hungarospa Zrt. A gázmotoros projekt 
megvalósítása elkezdődött, a menedzsment hároméves ütemezésben 
javasolja az uszoda felújítását. Javasolja, hogy a fürdő körüli parkolási 
renddel, illetve a repülőtéri rendezvények megtartásával kapcsolatos 
problémákkal foglalkozzon a testület.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta a 
beszámolót, egyhangúlag támogatta. Gratulál az előző évi 
eredményekhez.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta. Eredményes évet zárt a fürdő, 
a mutatók is kedvezőek. A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjának 
megállapítása a most kiosztott anyagban található.  
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Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta a beszámolót 
és egyhangúlag támogatta. Gratulál az eredményes működéshez.  
 
Kanizsay Béla: Az előző napon tartott bizottsági ülésen elhangzott, 
hogy a gyógyvíz felhasználásával kapcsolatosan milyen problémák 
adódhatnak. Kéri Vezérigazgató Urat, tegyen meg mindent annak 
érdekében, hogy a hajdúszoboszlói gyógyvíz a hírnevéhez méltóan 
megmaradjon jelenlegi állapotában.   
 
Váradi Ferenc: Az üzemi vízszint-változást táblázatban össze kellene 
foglalni. Gyakrabban kellene munkavédelmi szemlét tartani, legalább 
havonta egyszer. Sok probléma van a csúszásveszéllyel, bár az utóbbi 
években sokat javult a helyzet. A medencék körüli víznyelő rácsok 
nagyon rossz állapotban vannak. A kabinokban nincsenek lábrácsok, 
beakasztók.  
 
Szandai Kázmér: A Termál Terápiában kezelést igénybevevő lakosok 
jelezték, hogy nincs kerékpártároló. Kéri, hogy tegyenek lépéseket a 
probléma megoldására.   
 
Máté Lajos: A 3/b számú előterjesztés 4. alpontjában szerepel, hogy 
azt tervezi a fürdő, hogy a vízminőség ellenőrzési rendszert kiterjeszti a 
kutaktól a végső felhasználókig. Véleménye szerint ez a lépés nem 
minden tekintetben törvényes.  
 
Czeglédi Gyula: Az az elv vezérli a fürdőt évek óta, hogy a más 
felhasználóknak átadott gyógyvizet ők is úgy használják fel, ahogy 
elvárható. Vannak olyan helyzetek, amikor nem a szabályoknak 
megfelelően történik a gyógyvíz felhasználása. A menedzsment kereste 
azt a lehetőséget, hogy milyen módon lehet elérni azt, hogy akik 
minősített gyógyvizet vásárolnak a fürdőtől, a minőségi előírásoknak 
megfelelően használják azt föl. Le lett védve a „Hajdúszoboszlói 
Gyógykúra” elnevezés, aki nem használja megfelelően a termálvizet, 
attól visszavonják ezt a védjegyet, vagy felmondják a szolgáltatási 
szerződést. Jelentősen csökkent a csúszásveszély, de a jövőben is 
külön figyelmet fordítanak ennek további csökkentésére. Egyetért azzal 
is, hogy a víznyelő rácsok rossz állapotban vannak.  
 
A képviselő-testület a beszámolót 16 igen (Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta, 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) szavazat, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, egyetértettek azzal, hogy 
az Zrt. közgyűlésén az önkormányzatot Erdei Gyula képviselje és a 
következő határozatot hozták:  
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 75/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

I.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  
 
1. a.) jelentését a társaság 2007. évi üzleti tevékenységéről; 
     b.)a Felügyelő Bizottság jelentését a 2007. gazdasági évről; 
     c.) a könyvvizsgáló jelentését a 2007. gazdasági évről; 
     d.) 2007. évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót 
4.808.708 ezer forint mérleg főösszeggel, és a 2007. évi 214.594 
ezer forint mérleg szerinti eredmény teljes összegének  
eredménytartalékba helyezését; 
     e.)2008. évi üzleti tervét, 
     f.)alapító okiratának módosítását; 
     g.)alaptőkéjének felemelését 
 
  javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
egyetért Czeglédi Gyula vezérigazgató munkabérének 2008.  
május  1-től 856.900 Ft/hó összegben történő meghatározásával.  
 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
egyetért Gy. Szűcs Erzsébet könyvvizsgáló tiszteletdíjának havi 
110.000 Ft+ÁFA/hó összegben történő meghatározásával.  
 
4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a közgyűlésre tulajdonosi képviselőként Erdei Gyula 
önkormányzati képviselőt jelöli ki.  

 
Határidő:  2008. május 1.   
Felelős: vezérigazgató 
 
II.  
 
1.  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 
előterjesztésének megfelelően jóváhagyja a gyógyvízgazdálkodás 
stratégiai céljait és a védőidom kijelölésére tett intézkedéseket. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   vezérigazgató 
 
2. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete egyetért az 
orvos szakmai kutatások céljaival és felhatalmazza a Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Zrt-t azok folytatására. 
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Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató  
 
3. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete egyetért azzal, 
miszerint a városnak stratégiai érdeke fűződik ahhoz, hogy 
garantálja a hajdúszoboszlói vendégek számára a gyógyvíz 
minőségét és felhatalmazza a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.-t, 
hogy a vízminőség ellenőrzési rendszert terjessze ki valamennyi, 
partnerei által gyógyvízzel üzemeltetett medencére is. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   vezérigazgató  
 
4. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete kinyilatkozza, 
hogy a gyógyturisztikai szolgáltatók vízellátásának műszaki 
biztonsága és Hajdúszoboszló Város hosszú távú fejlődése 
érdekében a jelenleg rendelkezésre álló gyógyvíz tartalékot 
fenntartja. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató 
 
5. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete kinyilatkozza, 
hogy a partnerek részére kiadott, de fel nem használt gyógyvíz 
kvótákat visszavonja, amennyiben annak felhasználására egy 
éven belül nem kerül sor, vagy a kvóta igénylője nem fizeti meg a 
mindenkori érvényben lévő hálózatfejlesztési hozzájárulás (2008. 
évben 695.000,- Ft/m3+Áfa) teljes összegét. 

 
  Határidő: folyamatos, de legalább évenként  
  Felelős:   vezérigazgató  

 

C,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és támogatta. Megköszöni a VgZrt munkáját, amit a város 
szebbé tételéért végzett.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag elfogadta.  
 
Váradi Ferenc: A beszámoló 11. oldalán található leírás a szolgálati 
lakásokkal kapcsolatosan. Komoly gondok vannak, 3 lakás ugyanis 
nem ürült ki. A nádudvari hulladéklerakóval kapcsolatosan elmondta, 
hogy a tavalyi szállítások nincsenek elszámolva. Szúnyogirtásra több, 
mint két millió Ft lett kifizetve. Ebben az évben viszont patkányirtásra is 
kellene pénzt fordítani.  
 
Tarcsi András: A Felügyelő Bizottság is megtárgyalta a beszámolót. A 
közterületek, parkok rendezettek, gondozottak voltak a tavalyi évben is. 
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A csatornák tisztítása és a temető rendbetétele területén előrelépés 
történt. Ez azonban csak úgy volt lehetséges, hogy jelentős számú 
közmunkást alkalmazott a VgZrt. Fontos, hogy 2008-ban is legyen 
lehetőség közmunkások foglalkoztatására. Racionális, takarékos 
gazdálkodás volt a jellemző a tavalyi évben. A kapcsolt vállalkozásokkal 
évek óta fennálló probléma van, az önkormányzat ugyanis nem piaci 
áron rendeli meg a szolgáltatásokat, tavaly 13 millió Ft-os vesztesége 
volt emiatt a VgZrt-nek. A FEB javasolja, hogy 2009. január 1-től 
biztosítsa az önkormányzat az utak környezetkímélő, folyadékos módon 
történő síktalanítását. Az élményfürdő megépülése további parkolási 
gondokat fog a városban jelenteni, ezért a FEB javasolja, hogy a város 
rendelkezésére álló fürdő közeli közterületeken alakítson ki parkolókat a 
VgZrt. A FEB kéri, hogy a szociális bérlakások száma ne csökkenjen 
tovább.  
 
Mészáros Sándor: A szolgálati és szociális lakások kiürítése bírósági 
úton lehetséges. Hat bérlő ellen folyik jelenleg bírósági eljárás. A VgZrt-
nek nincs szerződése a lerakási díjat illetően a nádudvari 
hulladéklerakóval, az önkormányzatnak van. Patkányirtást már a múlt 
évben is végzett a VgZrt.  
 
A képviselő-testület a beszámolót 17 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
 
 76/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint 
alapító – a Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság   
 
1./ a., vezérigazgatója  jelentését a társaság 2007. évi üzleti  

                    tevékenységéről; 
b., a könyvvizsgáló jelentését a Zrt. 2007. évi éves  
     beszámolójának felülvizsgálatáról; 
c., a felügyelő bizottság jelentését a 2007. évi gazdasági évről; 
d., a társaság 2007. évi  éves beszámolóját  mellékleteivel  
     együtt 535.407 e Ft mérleg főösszeggel, 20.102 eFt mérleg  
     szerinti eredménnyel, a mérlegszerinti eredmény teljes  
     összegének eredménytartalékba helyezésével együtt; 
e./ a társaság alapító okiratának módosítását; 
 f./ a társaság 2008.évi üzleti tervét  
 
elfogadja.  

 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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Mészáros Sándor vezérigazgató munkabérét 2008. május 01-től 
777.700 Ft/hó bruttó összegben állapítja meg.  

 
3./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     egyetért a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásával az alábbiak   
     szerint: 
 
        FEB tagjainak tiszteletdíja:                 39.100 Ft/hó 
 
 
Határidő:  2008. május 1.  
Felelős:  tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat  
 
4./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     egyetért a könyvvizsgáló megbízási díjának 117.000 Ft/hó +  
     ÁFA összegben történő megállapításával 2008. június  
     1-től 2009. május 31-ig terjedő időtartamra.   
 
Határidő:  2008. június 1.  
Felelős:  vezérigazgató 

 

D,  
 
Nyéki István: A határozati javaslat kiegészül. A költségvetési 
rendeletben 10 millió forint osztalék kivétele szerepel, ezt kéri további 5 
millió Ft-tal megemelni, a Kft tulajdonában lévő egyik tehergépkocsi 
kicserélésére.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és az elhangzott kiegészítéssel együtt egyhangúlag 
támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót és a kiegészítéssel együtt egyhangúlag támogatta.   
 
Kanizsay Béla: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a Kft 2007. évi 
tevékenységét. Az elmúlt évben az időjárás miatt megnőtt a Kft 
feladata. Sem a lakosság, sem a közületek részéről nem érkezett a víz 
minőségére, mennyiségére panasz.   
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat  nélkül elfogadta és a következő határozatot alkotta:  
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 77/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói Közüzemi 
Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.  
 
1. a.,  2007. évi üzleti jelentését; 

 b.,  a  Felügyelő Bizottság jelentését a Kft. 2007. évi      
       gazdálkodásáról; 
 c.,  a könyvvizsgáló jelentését a Kft. 2007. évi gazdálkodásáról; 
 d.,  a Kft. 2007. évi mérlegét 373.124 eFt főösszeggel, 84.469 eFt  
       adózás előtti és 67.637 eFt adózás utáni eredménnyel; 
 e.,  a 2007. évi mérlegre vonatkozó kiegészítő mellékletet; 
 f.,   a Kft. 2008. évi üzleti tervét  

 
elfogadja.  
 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Kft-ből osztalékot 
kíván kivenni. Osztalékként 15.000e Ft-ot kíván kivenni, valamint 
a 2007. évi adózott eredményből 52.637e Ft-ot 
eredménytartalékba helyez. Utasítja a Kft. ügyvezető igazgatóját 
az osztalék kifizetésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója, a Kft. 
könyvvizsgálójának,  Bartha Katalinnak megbízási díját 2008. 
május 1-től 2009. április 30-ig 130.000 Ft/hó összegben állapítja 
meg.  

 
4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói 
Közüzemi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatójának munkabérét 2008. május 1-től 616.000 Ft/hó 
összegben állapítja meg.  

 
Határidő:  2008. május 1.    
Felelős:    ügyvezető igazgató 

 

Negyedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta. A beszámolóból látható, hogy 
effektív hitelfelvételre nem került sor, megvalósult a takarékos 
gazdálkodás.  
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Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta a beszámolót 
és egyhangúlag támogatta.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta a beszámolót és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag támogatta.  
 
Kérdést Marosi György Csongor és Váradi Ferenc tett fel, melyre 
Lőrincz László és Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Nagy Bálint, Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat és 1 tartózkodás 
(Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta, illetve rendeletet alkotta:  
 
 78/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2007. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő:   -   
Felelős:  -  

 
 

Hajdúszoboszló Városi Önkormányzata Képviselő-
testületének 5/2008. (IV.24.) számú rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2007. évi gazdálkodásáról, a 
költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról 

 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. 
törvény 82. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, 
valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, 
beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 
217/98. (XII.30.) és a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletekben 
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meghatározottakat – a 2007. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az 
önkormányzat költségvetési szerveire. 
 

2. §. 
 
/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei: 

 
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma: 14 
b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma:  
 
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott önállóan és részben 
önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. 
 
/3/ A címrendet az önkormányzat 4/2007. (II.22.) számú 2007. évi 
költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza. 
 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2007. évi 
költségvetésének teljesítése 

 
3. §. 

 

 

Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadás bevételi főösszegét 
5.498.903 /eFt-ban állapítja meg a következő részletezés szerint: 

 
Működési jellegűek: 
 
1. Intézményi bevételek /1 sz. melléklet/     713.025 /eFt 
2. Részben önálló intézmények bevétele /2 sz. melléklet/         
7.826 /eFt 
3. Helyi adóbevételek /3 sz. melléklet/               988.801 /eFt 
4. Önkormányzat egyéb bevétele /2,4,5 sz. melléklet/             
           239.000 /eFt 
5. Központosított előirányzatok /6 sz. melléklet/        
           269.107 /eFt 
6. Állami támogatás (6/a sz. melléklet)               2.003.885 /eFt  
7. Átengedett központi adók / 3 sz. melléklet/        719.352 /eFt         
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Működési bevételek összesen:                  4.940.996 eFt 
 
Felhalmozás jellegűek: 
 
1. Vagyonhasznosítási bevétel /7 sz. melléklet/      415.113 /eFt 
2. Lakásgazdálkodási bevétel /7 sz. melléklet/           2.768 /eFt 
3. Értékpapírok beváltása          200.000 /eFt 
4. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök         18.679 /eFt 
 
Felhalmozási bevétel összesen:            636.560 /eFt 
 
1. Pénzkészlet változás               -26.524 /eFt 
2. Átfutó bevétel                        - 52.129 /eFt 
 
        
Bevétel mindösszesen:            5.498.903 /eFt 
 

4. §. 

  
Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadás kiadási főösszegét 
5.498.903 /eFt-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint: 
 
Működési jellegűek: 
 
1. Költségvetési intézmények kiadása /8 sz. melléklet/  
       2.989.605 /eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadása /9 sz. melléklet/    
           186.971 /eFt 
3. Önkormányzati feladatok /9, 10 sz. melléklet/      
          748.258 /eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11 sz. melléklet/      
           301.984 /eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12 sz. melléklet/       271.525 /eFt 
6. Átadott pénzeszközök /10,11,15 sz. melléklet./                 
             41.364 /eFt 
7. Céltartalékok /13 sz. melléklet/         170.597 /eFt 
8. Karbantartási kiadások            1.180 /eFt 
 

Működési jellegűek összesen:                        4.711.484 /eFt 
 

Felhalmozási jellegűek: 
 
1. Intézmények  beruházásai, felújításai /8-9 mellékletek/    
         78.786 /eFt 
2. Beruházások és  átadott  
    pénzeszközök /10,14,15 sz. mellékletek/       
        557.735 /eFt 
3. Központi intézményfelújítások            220 /eFt 
4. Lakásgazdálkodás                 
               390 /eFt 
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Felhalmozási jellegűek összesen:                      637.131 /eFt 
 
1. Hiteltörlesztés                            2.226 /eFt 
2. Átfutó kiadás                 148.062 /eFt 
 
Kiadások mindösszesen:                   5.498.903 /eFt 
 

5.§. 

 

/1/ A fejlesztési kiadások teljesítése a 8-9-10, 14-15 sz. 
mellékletek szerinti részletezésben 636.521 /eFt-ban kerül 
elfogadásra. 

6. §. 

 

A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 
969 főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 16 
sz. melléklet mutat be. 

7. §. 

 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2007. évi 
felülvizsgált pénzmaradványát a 17 sz. melléklet részletezésének 
megfelelően 442.484 /eFt-ban fogadja el, melyből a személyi 
juttatás 42.719 /eFt, járulékok 13.491 /eFt, áthúzódó 
kötelezettségek 207.523 /eFt, szakképzési és egyéb feladatokra 
elkülönített 81.677 /eFt, célfeladatra 22.261 /eFt. 

8. §. 

 

A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összege 2008. évben a 
rendelet elfogadását követően azonnal szabadon felhasználható, 
illetve a kiemelt előirányzatok között a képviselő-testület 
jóváhagyásával átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan 
formában használható fel, hogy a 2008. évre áthúzódó 
kötelezettségek kifizetésre kell hogy kerüljenek. A szabad 
pénzmaradvány mínuszba nem futhat. 

9. §. 

 

A 2007. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok kimutatását a mellékelt kataszteri naplók 
tartalmazzák, melyek az önkormányzati vagyonrendelet függelékét 
képezik. 
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10. §. 

 

E rendelet megalkotása napján lép hatályba. 

 

Ötödik napirend:  
 

A,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Váradi Ferenc, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) 
szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot alkotta:  
 
 79/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az Egyesített Óvodai Intézmények részére történő 
ételkiszállítás felülvizsgálatát és erre vonatkozóan pályázat 
kiírását.  
 
Határidő: 2008. június 30.  
Felelős: jegyző  
 

B,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és 1 tartózkodás mellett támogatta.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, 
Majoros Petronella, Nagy Bálint, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernő, 
Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi 
Gusztáv) mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta: 
 
 80/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
támogatja a Szép Ernő Kollégium használati melegvíz 
előállítására alkalmas napkollektoros rendszer kiépítését 
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maximum 17 millió Ft beruházási költséggel. A beruházás 
megvalósítására pályázatot kell kiírni.  
A beruházás 50 %-a pályázati forrásból a másik 50 %-a hitel 
felvételével biztosítandó. 
 
Határidő: 2008. június 30. 
Felelős: jegyző 

 

C,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A terület paramétereit 
tisztázni kell.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi 
Ferenc) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot alkotta:  
 
 81/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 
hajdúszoboszlói 0550/1 hrsz-ú, saját használatú út megnevezésű 
ingatlanon a Tigáz Zrt. gázelosztó vezetéket létesítsen és az 
ingatlan 427 m2 nagyságú területére 1000,-Ft/ m2, összesen 
427.000,-Ft egyszeri kártalanítás mellett vezetékjogot 
jegyeztessen be. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2008. július 1. 
Felelős:   jegyző  

 

D,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint: A határozati javaslatot támogatja. Az előterjesztésben 
szereplő térképet nézve felhívja a figyelmet arra, hogy a Kossuth utca 
Határ utca felőli része az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően 
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rendezett helyzetben van, viszont a vasút felőli része az utcának igen 
elhagyatott. Kéri, hogy tegyen az önkormányzat javaslatot a terület 
rendezésére vonatkozóan.  
 
Marosi György Csongor: Támogatja az előterjesztést. Kéri azonban, 
hogy a szerződés megkötésére figyeljen az önkormányzat.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi 
Ferenc) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot alkotta:  
 
 82/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy Bakó József és felesége az 
önkormányzat tulajdonában lévő 4439/2 hrsz-ú ingatlanból a 
25/2008. (II.28.) számú Kt. határozattal jóváhagyott 95 m2 
nagyságú területen túlmenően további 80 m2 nagyságú területet 
béreljen az önkormányzattól, az alábbi feltételek mellett: 
- bérleti idő hossza: határozatlan 
- felmondási határidő: 90 nap. 
- Amennyiben a bérbeadó felmondja a bérleti szerződést, 
úgy a bérlő köteles a felmondási határidőn belül az ott lévő 
épületet, saját költségen elbontani és a területet eredeti 
állapotában a tulajdonos részére átadni. 
- Bérleti díj mértéke: bruttó 16.000,-Ft/év, melyet bérbeadó 
minden évben megemel az előző évi fogyasztói árindex 
mértékével. 
- A 2008. évi bérleti díjat a bérleti szerződés aláírásával 
egyidejűleg köteles megfizet bérlő a bérbeadó részére, ezt 
követően minden év március 31. napig. 
- Bérlő az önkormányzati területen elhelyezett trágyatárolót 
köteles megszüntetni, azt a saját tulajdonában lévő ingatlanon a 
jogszabályi feltételek betartása mellett megépíteni, ezzel 
egyidejűleg bérlő köteles az önkormányzati területen elhelyezett 
tetőfedő cserepet és szalmát haladéktalanul elszállítani.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2008. május 30. 
Felelős:   jegyző  
 

E,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Az eredeti határozati javaslatot nem támogatta, helyette 
az előterjesztésben szereplő szakértői árakat fogadta el.  
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta a hivatalos szakértő által 
megállapított árakat.  
 
Kocsis Róbert: Azzal ért egyet, hogy magasabb áron értékesítse a 
testület ezeket az ingatlanokat. A vételi szándékot jelző Kft-nek lehetett 
volna azt válaszolni, hogy érvényben van egy ingatlan-értékesítést 
felfüggesztő határozat és szeptemberig, amikor lejár a moratórium, 
tegye meg javaslatát. A térképvázlaton látszik, hogy vannak olyan 
ingatlanok, amelyeket a szóban forgó befektető nem vásárolt meg.  
 
Majoros Petronella: A VgZrt beszámolójában található utalás arra, 
hogy a fürdő környékén lévő közterületeken a VgZrt parkolók 
építésében kezdhet önkormányzati kezességvállalás mellett. Kéri, hogy 
ebből a területből származó bevétel egy részét parkolók kialakítására 
fordítsa az önkormányzat.  
 
Kérdést Radácsi Gusztáv és Kocsis Róbert tett fel, melyre Dr. Vincze 
Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 15 igen (Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dr. 
Papp Jenő, Örvendi László), 1 nem (Kocsis Róbert) szavazat és 2 
tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Dede Ernő) mellett elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 83/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az alábbi ingatlanok önkormányzati tulajdonban lévő 
földterületének értékesítéséhez a Hajdú Park Kft. részére: 
 
1./ Damjanich u. 1. (hrsz: 3131) Bruttó eladási ár: 27.900.000,-Ft 
2./ Damjanich u. 5. (hrsz: 3139) Bruttó eladási ár:   4.320.000,-Ft 
3./ Damjanich u. 5. (hrsz: 3138) Bruttó eladási ár:   3.150.000,-Ft 
 
Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg 
köteles megfizetni az önkormányzat részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2008. június 31. 
Felelős:   jegyző  
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Hatodik napirend:  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag támogatta. Nagyon jó 
együttműködésnek tartja a bizottság a társulást.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, 
Váradi Ferenc, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Örvendi László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta és a következő határozatot alkotta:  
 
 84/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről készített beszámolót elfogadja.  
A beszámolóban foglalt középtávú intézményi tervekkel a 
képviselő-testület egyetért.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2009. április 30.  
Felelős:   jegyző  

 

Hetedik napirend:  
 
Dr. Vincze Ferenc: Kéri a testületet, fogadja el az előterjesztést. Június 
30-ig a következő javaslat is elkészül.   
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy a júniusi testületi ülésre érkezzen a 
javaslat.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 85/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal törvényességi 
észrevételét a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályozásáról szóló 21/2007.(X.18.), valamint a települési 



 22 

szilárdhulladék szállítás igénybevételéről szóló 22/2007.(X.18.) 
számú önkormányzati rendeletekkel kapcsolatosan elfogadja.   
Kötelezi a hivatalt, hogy a törvényességi észrevételben 
foglaltaknak tegyen eleget és a rendelet-tervezeteket 2008. június 
30-ig terjessze a testület elé elfogadásra.  
 
Határidő: 2008. június 30.      
Felelős: jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Kéri a 
bizottság a testületet, hogy a leírtaknak megfelelően fogadja el az 
előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett 
elfogadta és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 6/2008. (IV. 24.) számú rendelete az 

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

 
  
                                                        1. § 

 
A rendelet 30 §-ának (1) bekezdésének c.) pontja hatályát veszti, 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„30. § (1) bek. 
c.) biztosítja a települési kisebbségi önkormányzat működési 
feltételeit. A testületi működés   
     feltételeinek biztosításán, az ezzel kapcsolatos teendőkön 
értendő  különösen: 
 - a testületi működéshez igazodó helyiséghasználat biztosítása, 
 - a postai, kézbesítési, gépelési, sokszorosítási feladatok ellátása 
és az ezzel járó               
   költségek viselése. 
- a gazdálkodási feladatokat ellátása” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2008. május 1. napján lép hatályba. 
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Kilencedik napirend:  
 

A,  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 86/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és minőségügyi 
rendszer céljainak 2007. évi teljesítéséről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

B,  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
elnökeként részt vett az intézmények és a hivatal átvizsgálásában. A 
vizsgálat eredménye az lett, hogy a hivatalban a hat irodából öt marad 
meg, hét irodavezetőből pedig csak ötre van szükség. Az átvilágítás 
november 30-ig meg lesz hosszabbítva. Az ügyrendi, igazgatási, jogi 
bizottság ülésén Váradi Ferenc képviselő úr módosító javaslattal élt: 
„2008. július elsejétől az igazgatási irodát az aljegyző vezeti, a jelenlegi 
igazgatási, valamint egészségügyi, szociális irodavezetői álláshelyeket 
felmentéssel, létszámcsökkentéssel megszünteti.”  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta azt.  
 
A képviselő-testület Váradi Ferenc képviselő úr módosító javaslatát 13 
igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Szandai Kázmér, Radácsi 
Gusztáv, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi 
Ferenc) szavazat és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, Dr. 
Sóvágó László) mellett támogatta, az előterjesztést 15 igen (Kocsis 
Róbert, Harsányi István, Szandai Kázmér, Váradi Ferenc, Radácsi 
Gusztáv, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy 
Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
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Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat és 1 tartózkodás 
(Kanizsay Béla) mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 87/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal megtakarítást célzó felülvizsgálatának eddigi 
eredményeiről adott jelentést és a további teendőkre vonatkozó 
javaslatot az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. A polgármesteri hivatalt átszervezi és 
 
o 2008. július 1-el az egészségügyi, szociális irodát az 
igazgatási irodába, annak szervezeti egységeként betagolja;  
o 2008. július 1-től az igazgatási irodát az aljegyző vezeti, a 
jelenlegi igazgatási, valamint egészségügyi, szociális irodavezetői 
álláshelyeket felmentéssel, létszámcsökkentéssel megszünteti. 
 
A jegyző 2008. június 30-ig tegyen előterjesztést a hivatali 
ügyrend módosítására és a felmentési, létszámcsökkentési 
pályázathoz szükséges testületi döntés meghozatalára 
vonatkozóan. 
 
2. A képviselő-testület szükségesnek tartja a vizsgálat 
folytatását és 
 
o a hivatal-felülvizsgálat befejezését 2008. november 30-ig,  
o az önkormányzati (szak)feladatok felülvizsgálatát 2008. 
szeptember 30-ig, 
o a kistérségi többcélú társulási munkaszervezet 
felülvizsgálatát 2008. június 30-ig. 
 
A vizsgálatot az illetékes bizottsági elnökök ezután is segítsék és 
ellenőrizzék. A jegyző a 2., pont szerinti határidőkre elvégzett 
feladatokról a következő ülésen adjon részjelentést, majd a 2009. 
évi költségvetés koncepciójához kapcsolódóan zárójelentést a 
képviselő-testületnek. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2008. november 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizedik napirend:  

 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 88/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ÉAOP-2008-4.1.3B.C Kódszámú pályázati felhívásra 
„Hajdúszoboszló, Városi Bölcsőde fejlesztése, bővítése” címmel 
pályázatot nyújt be. A pályázathoz kapcsolódó felújítási és bővítési 
munkálatok engedélyes tervdokumentációjának elkészítésével a 
BAL-ARCH Kft. (4030 Debrecen, Rigó u. 1.) bízza meg, a 
490.000,-Ft+ÁFA tervezési díjat hitel terhére biztosítja.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére.  
 
A pályázathoz szükséges további önerő biztosításáról a projekt 
részletes költségvetésének ismeretében a képviselő-testület külön 
döntést hoz.  
 
Határidő: pályázati kiírás szerint  
Felelős:   jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Varga Imre: A megállapodás 7. oldalán a 4. pont módosul: „A Társulás 
munkaszervezete részére Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4200 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. szám alatti elhelyezést biztosít…” 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 89/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény 16-18. §-a, a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény 89/B. §-a, valamint a szakképzésről szóló 
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1993. évi LXXVI. törvény 2. §-ában foglaltakkal összhangban a 
szakképzéssel összefüggő helyi önkormányzati feladatok 
végrehajtására a mellékletben kiadott megállapodást és alapító 
okiratot a jelzett módosítással elfogadja.  
 
Határidő:  2008. június 1., illetve értelemszerű  
Felelős:    jegyző 

 

Tizenkettedik napirend:  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) 
mellett elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 90/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár, a Hajdúszoboszlói Városi Televízió, valamint a 
Hajdúszoboszlói Lapkiadó intézmény felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést elfogadja és  
  

a) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtárban a gazdasági, ügyviteli 
alkalmazottak létszámát 2008. szeptember 1-től 3 főben határozza 
meg. 
 

b) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete felkéri az intézmény 
vezetőjét, hogy a szakalkalmazottak munkaköri leírását áttekintve, 
esetleges belső átcsoportosítással, a munkamegosztás 
átszervezésével vizsgálja meg a létszámcsökkentés lehetőségét. 
A fentiekről a 2008. évi intézményi beszámolóban tájékoztassa a 
képviselő-testületet. 
 
Határidő:  2008. szeptember 1., illetve értelemszerű  
Felelős:     jegyző 
        érintett intézmény vezetője  

 

Tizenharmadik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.  
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A képviselő-testület az előterjesztést 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő) és 1 nem (Nagy Bálint) szavazat mellett elfogadta és a 
következő határozatot hozta:  
 
 91/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az oktatási-nevelési 
intézmények felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja és az 
alábbiak szerint határoz:  
 
a, Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Bocskai István 
Szakképző Iskola „technikai dolgozói” létszámát az 
előterjesztésben megfogalmazottak szerint 2008. szeptember 1-től 
egy fővel csökkenti. 

  b, Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az Egyesített Óvodai 
  Intézményben a gazdasági, ügyviteli dolgozók számát 2008.  
  szeptember 1-től 4 főben határozza meg. 

c, Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az intézményi 
konyhák dolgozói létszámát az alábbi táblázatnak megfelelően 
határozza meg. 

 
 

Intézmény 
Élelmezésvezető Szakács Konyhai alk. 

jan. 1. 
szept. 

1. 
jan.1. 

szept. 
1. 

jan. 
1. 

szept. 
1. 

Bárdos Lajos Általános Iskola 1 1 1 1 8 8 

Gönczy Pál Általános Iskola 1 1 1 1 10 9 

Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskola 1 1 1 1 9 7 

Thököly Imre Általános Iskola 1 1 1 1 8 8 

Szép Ernő Középiskolai 
Kollégium 2 1 1 1 13 13 

Egyesített Óvodai Intézmény 2 1,5 2 1 14 13,5 

Összesen 8 6,5 7 6 62 58,5 

 
Határidő:   2008. szeptember 1. 
Felelős:     jegyző 
        érintett intézmények vezetői 

 

Tizennegyedik napirend:  
 

A,  
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Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy a második pont határozati javaslatából 
kerüljön ki a „lehetőség szerint” rész.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
 92/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
23/2008. (II. 28.) számú képviselő-testületi határozat 
végrehajtásáról adott tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

B,  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést. A határozati javaslat első és második részének c, 
pontját nem támogatta a bizottság. Ismertette a Szociális és Családügyi 
Minisztérium állásfoglalását, mely szerint a pszichikai pótlék és a 
délutáni műszakpótlék is jár a dolgozóknak.  
 
Dr. Sóvágó László: A pénzügyi, gazdasági bizottság tegnapi ülésén az 
az állásfoglalás született, hogy ezeknél a területeknél a testület 
pontosan megvizsgálja a lehetőségeket.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Felmerültek olyan aggályok, hogy az előterjesztésben 
nem szerepelnek a pénzügyi következmények. Ezen a területen az 
átvilágítás annak szellemében történt, hogy szigorúan, törvényesen kell 
ezt a területet is vizsgálni. Az emlékeztetőben leírt szempontok alapján 
születettek meg a határozati javaslatok, a testület dönt ezekről. A 
műszakpótlék tekintetében jogértelmezésre van szükség. A bizottság 
döntése az volt, hogy amíg a meglévő kérdések, pénzügyi 
konzekvenciák nincsenek tisztázva és nem születnek megnyugtató jogi 
vélemények, addig ne döntsön a testület. Egy későbbi ülésen vissza 
kell térni ezekre a területekre.  
 
Erdei Gyula: A vizsgálatok célja az volt, hogy költségtakarékosan 
működjenek az intézmények. Ez különösen az önkormányzatnak 
érdeke. Ezért is kell körültekintően vizsgálni ezt a területet is. Az 
intézményvezetők feladata, hogyan tervezik a munkaidő-beosztást 
ahhoz, hogy ez ne járjon plusz költségtérítéssel.  
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Váradi Ferenc: A Szociális Szolgáltató Központtal kapcsolatosan két 
vitatott téma volt a bizottsági ülésen, az egyik a mankópénz kérdése. A 
másik pedig a pszichikai pótlék, amely csak arra az időre jár, amíg ezt a 
tevékenységet végzi az illető.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt, mely szerint 
legkésőbb az októberi testületi ülésre visszakerül az előterjesztés, 17 
igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, 
Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi 
Ferenc) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta és a 
következő határozatot hozta:  
 
 93/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

1./ Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Városi Bölcsőde 
intézmény felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja és  
 
a) „gazdasági-ügyviteli” dolgozói létszámot – a jelenlegi 
állapotnak megfelelően – 2 főben határozza meg; 
b) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete felkéri az 
intézmény vezetőjét, hogy a helyettesítés és rendkívüli 
munkavégzés díjazására tervezett összeg és a közcélú dolgozók 
alkalmazásakor felmerülő többlet költségekre tervezett összeg 
elvonását a 2009. évi költségvetés tervezésekor teljesítse; 
 
2./ Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Szociális 
Szolgáltató Központ intézmény felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést elfogadja és 
 
a) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a „gazdasági-
ügyviteli” alkalmazottak létszámát 2008. szeptember 01-től 4,5 
főben határozza meg; 
b) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete felkéri az 
intézmény vezetőjét, hogy a 2007. évi CLXIX. tv. 57. § (2) 
bekezdésében és a 1992. évi XXXVIII. tv. 93/A. §, valamint a Kjt. 
alapján jogszerűen tervezhető kiemelt munkavégzésért járó 
juttatást az intézmény 2009. évi költségvetésébe tervezze be; 
 
3./ Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Járóbeteg-Ellátó 
Centrum intézmény felülvizsgálatáról szóló előterjesztést elfogadja 
és 
 
a) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az intézményben 
a „gazdasági-ügyviteli” dolgozók létszámát 2008. szeptember 01-
től 4 főben határozza meg; 
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b) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete felkéri az 
intézmény vezetőjét, hogy a költségvetésében csak a fenntartó 
által elfogadott létszámmal tervezzen és működjön; 
c) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete felkéri az intézmény 
vezetőjét, hogy a számviteli csoportvezető vezetői pótlékát és az 
informatikus pótlékát vonja el, melyet a 2009. évi költségvetés 
tervezésekor hajtson végre; 
d) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete felkéri az intézmény 
vezetőjét, hogy az intézményben a 2008. évi üres állásokra 
tervezett bér és járulékainak összegéből 30%-ot az intézmény 
fejlesztésére fordítson és 2009. évtől az intézmény 
költségvetésében a fenti módon, intézmény fejlesztésére 
tervezzen; 
e) Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete felkéri az intézmény 
vezetőjét, hogy az intézmény részére jutatott „pontpénz” 20%-át a 
2009. évtől az intézmény működésére és fejlesztésére fordítsa. 
 
A Szociális Szolgáltató Központ és a Városi Bölcsőde pszichikai 
és műszakpótléka, valamint a pénztáros „mankópénzének” 
ügyében további vizsgálatok alapján a 2008. októberi képviselő-
testületi ülésére készüljön előterjesztés.  
Határidő:  2008. október 31., illetve legkésőbb a 2009. évi 
költségvetés előterjesztése  
Felelős: jegyző 
                    érintett intézmények vezetői 
 

Tizenötödik napirend:  
 
Erdei Gyula: Elfogadja az interpellációra adott választ. Azzal kellett 
volna kezdeni az intézkedést, hogy megállapítanak egy határidőt, 
ameddig el kell készülnie a javításnak.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 

Tizenhatodik napirend:  
 
Váradi Ferenc: A 281/2007. (XII. 13.) számú határozat (lakás kiürítési 
per folytatásáról) még nem járt le. A 68/2008. (III. 27.) sz. határozat 
nem szerepel az anyagban, kéri, hogy ne kerüljön feledésbe ez a téma. 
A kerítés-építés ügyével kapcsolatosan már elindította a munkálatokat, 
aztán nem lett megszavazva a szükséges anyagi fedezet. Kéri Jegyző 
Urat, tegyen lépéseket arra vonatkozóan, hogy kerüljön ismét 
napirendre ez az ügy.  
 
Kanizsay Béla: Úgy gondolja, hogy a Váradi képviselő úr által említett 
kerítés-építés ügye nem tartozik képviselői hatáskörbe. Vannak a 
hivatalnak szakemberei, akik intézik ezen feladatokat.  
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A képviselő-testület 15 igen (Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás (Kocsis 
Róbert) mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 94/2008. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 

Tizenhetedik napirend:  
 
Kocsis Róbert: A harmadik bekezdésben elírás történt, a Budai utca 
helyett Bocskai utca a helyes.  
 
Örvendi László: Rövid tájékoztatót kapott a testület az idegenforgalom 
szempontjából jelentős piackutató tevékenységet jelentő road-show-
sorozatról. Jó ötletnek tartja a város bemutatását a szomszédos 
országokban, különösen Romániában, hisz egyre több a román vendég 
a városban. Javasolja, hogy a testület részletes tájékoztatást kapjon 
arról, milyen eredménnyel zárult ez a sorozat.  
 
Kérdést Radácsi Gusztáv tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, 
Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László) szavazat és 2 tartózkodás (Kocsis Róbert, Radácsi Gusztáv) 
mellett a két képviselő-testületi ülésről adott tájékoztatót tudomásul 
vette.  
 

Tizennyolcadik napirend:  
 

A,  
 
Dede Ernő: Elfogadja az adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésére 
kapott választ.  
 

B,  
 
Váradi Ferenc: Elfogadja hangoskodó fiatalokkal és fametszéssel 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
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C,  
 
Dr. Rácz Tiborné: Elfogadja a Bányász u. 4. sz. alatti építkezéssel 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 

D,  
 
Marosi György Csongor: Elfogadja az interpellációira kapott választ.  
 

E,  
 
Erdei Gyula: Elfogadja az interpellációira kapott választ.  
 

Kérdések:  
 
Váradi Ferenc: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdéseit. Elkészült-e 
február 29-ig a város csapadék-, belvízelvezetés állapotfelvételi terve? 
Legutóbb azt a választ kapta, hogy folyamatban van. Másik kérdése, 
hogy mikor készül el a város belterületi kerékpárút-hálózatának terve? 
Jegyző Úrtól kérdezi, hogy légimarketingre fordított 968.000 Ft-ért mit 
kapott és mit adott az önkormányzat?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Igen, elkészült. Be lett nyújtva a terv a 
Vízügyi Hatósághoz engedélyezés céljából. A második kérdésre 
írásban ad választ.  
 
Dr. Vincze Ferenc: írásban ad választ a kérdésre.  
 
Szandai Kázmér: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Írásbeli tájékoztatást 
kér a tüdőszűrés rendjéről a városban. Milyen időszakban, hogyan lehet 
igénybe venni, kell-e érte fizetni?  
 
Dr. Vincze Ferenc: írásban ad választ a kérdésre.  
 
Radácsi Gusztáv: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Van-e fejlemény a 
szemétlerakóval kapcsolatos 80 millió Ft-ról és a soron kívüli 
számvevőszéki vizsgálatról?   
 
Dr. Vincze Ferenc: Az Állami Számvevőszék a soron következő 
vizsgálatát végzi, szeptembertől a jövő évre átnyúlóan a hivatalban. 
Még erről sem érkezett írásos tájékoztató.  
 
Marosi György Csongor: Jegyző Úrhoz intézi kérdéseit. Többen 
megkeresték azzal a kéréssel, hogy a Szilfákalja 18. sz. alatti bérház 
mögötti parkban található három darab padot helyezzék át a 
Szabadság előtti buszmegállóba. Van-e erre lehetőség? Jegyző Úrtól 
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azt kéri, hogy vegye fel a kapcsolatot a rendőrséggel az ügyben, hogy a 
Túry és Új utcákon sűrűbben járőrözzenek, mert az utóbbi időben 
elszaporodtak a környéken a betörések.  
 
Dr. Vincze Ferenc: írásban ad választ a kérdésre.  
 
Vágó Zsolt: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Többen megkeresték a 
Csatornakertből azzal kapcsolatosan, hogy a napokban egy 
magánszemély a dűlőutakat gyalugéppel próbálta egyengetni. A gépet 
vezető személy elmondta, hogy a mezőgazdasági bizottság dűlőutak 
javítására elkülönített pénzügyi keretéből finanszírozták ezt a munkát. 
Született-e ezzel kapcsolatos döntés a mezőgazdasági bizottságban? 
Történt-e egyeztetés a műszaki iroda szakembereivel a munka 
elvégzéséről? Kinek a felhatalmazására készült el a munka?   
 
Dr. Vincze Ferenc: írásban ad választ a kérdésre.  
 
Majoros Petronella: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Történt-e 
előrelépés a buszmegállók lefedését illetően?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Megkezdődtek a tárgyalások. A frekventált 
helyeken lévő buszmegállókat jelölte meg a cég célpontként. Több 
megálló lefedését kezdeményezte az önkormányzat, tovább folynak az 
egyeztetések. A megállók többsége nem alkalmas a lefedésre.  
 

Interpellációk:  
 
Majoros Petronella: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. A Szent 
István parkban, különösen a fajátszótér környékén végezzenek 
kullancsirtást, mert nagyon elszaporodtak az utóbbi időben a 
kullancsok.  
 
Dr. Vincze Ferenc: írásban ad választ az interpellációra.  
 
Vágó Zsolt: Jegyző Úrhoz intézi interpellációit. Szintén a 
kullancsirtással kapcsolatban interpellál. A volt soproni temető 
környékén élők keresték meg azzal, hogy elszaporodtak ott is a 
kullancsok. Tegyen lépéseket a hivatal a kullancsirtásra. A Bajcsy-
Zsilinszky utca környékéről pedig azügyben keresték meg, hogy a 
Bajcsy-Zsilinszky-Dózsa György utcák sarkán a kerékpárforgalom igen 
nagy és ez balesetveszélyes. Kérik a lakók, hogy legyen a sarkon 
elhelyezve egy közlekedési tükör.   
 
Dr. Sóvágó László: Szóbeli választ adott az interpellációra.  
 

Egyebek:  
 
Váradi Ferenc: Két hónappal ezelőtt interpellált gyógyszertári ügyelet 
ügyében. A választ nem fogadta el. Utánajárt a dolgoknak, 
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megállapodás született az illetékes gyógyszerésszel, hogy a városban 
a jövőben egy gyógyszertárban lesz telefonos készenléti, alvó ügyelet.  
 
Örvendi László: Tájékoztatja a testületet, hogy a Vörös Terror 
áldozataira való megemlékezés április 20-án meg lett tartva.  
 

A képviselő-testület 17.25 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 
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