
 J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:   Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2008. október 16-án 14.00 órakor kezdıdött  nyilvános 
ülésérıl.   
 

 Jelen vannak:   Dr. Sóvágó László polgármester, Kocsis Róbert, 
Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Nagy 
Bálint, Harsányi István, Örvendi László, Erdei Gyula, 
Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Szandai Kázmér,  
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Kanizsay 
Béla, Radácsi Gusztáv, Dede Ernı képviselık, Dr. 
Vincze Ferenc jegyzı, Farkasné dr. Ungvári Ilona 
aljegyzı, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, 
szociális irodavezetı-helyettes, Szilágyiné Pál 
Gyöngyi irodavezetı-fımérnök, Lırincz László 
irodavezetı-fıkönyvelı, Varga Imre oktatási, 
mővelıdési, sport iroda-vezetı, Gubányi István 
technikus, Molnár Viktória jegyzıkönyv-vezetı és 
érdeklıdı állampolgárok.  

 
Dr. Papp Jenı alpolgármester hiányzott az ülésrıl.  
 
Dr. Sóvágó László : Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. A meghívóban szereplı napirendek mellett 
javasolt szavazni az alábbi elıterjesztésekrıl: Nagy Bálint képviselı úr 
egyéni képviselıi indítványa; Elıterjesztés a HÖF-TEKI pályázatról; 
Elıterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola kérésérıl; 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás társulási 
megállapodásának elfogadása. Javasolta továbbá a 9. napirend 
levételét, az elıterjesztı kérésére.  
 
Örvendi László : Ügyrendi javaslatban kéri a 6/b napirend levételét, 
mellyel polgármester úr egyetértett.  
 
A képviselı-testület Nagy Bálint egyéni indítványának napirendre 
vételét 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Erdei Gyula, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Örvendi László), 3 nem (Máté Lajos, Kanizsay 
Béla, Tarcsi András) szavazat és 4 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, 
Dede Ernı, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) mellett 
támogatta; a HÖF-TEKI pályázatokról szóló elıterjesztés napirendre 
vételét 16 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Szandai Kázmér, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Örvendi László)  
szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; a 
Pávai Általános Iskola kérésének napirendre vételét 14 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Marosi 
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György Csongor, Dede Ernı, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Örvendi László), 2 nem (Erdei Gyula, Tarcsi András) szavazat és 1 
tartózkodás (Szandai Kázmér) mellett támogatta; a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodásának napirendre 
vételét 15 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernı, Dr. Sóvágó László), 1 nem (Váradi 
Ferenc) szavazat mellett támogatta; a meghívóban szereplı napirendet 
17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Szandai 
Kázmér, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Örvendi 
László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a 
következı napirendet fogadta el:  
 
Napirend:  
 

1.) Elıterjesztés a Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-Szervezési 
Társulás társulási megállapodásának kiegészítésére 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje 
 

2.) Tájékoztató a 2007. évi kompetenciamérés eredményeirıl 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje 
 

3.) Elıterjesztés választókerületek felújításának megvalósításáról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

4.) Elıterjesztés 2008. évben tervezett fásításról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

5.) Elıterjesztés kistérségi integrált szociális intézmény létrehozására 
Elıadó: jegyzı 
 

6.) Elıterjesztés vagyoni ügyekben: 
a.) a tiszacsegei üdülı megvásárlására, 
b.) a Hıforrás utca 140. és 142. szám alatti ingatlan tulajdonosainak   
              kérelmérıl, 
c.) szántó bérleti szerzıdés meghosszabbítására, 
d.) a Soproni temetı felszámolására 

          Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 

7.) Elıterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2008. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról 
Elıadó: polgármester 
 

8.) a.) Tájékoztató az önkormányzat civil szervezetekkel történı 
együttmőködésérıl, az aktuális teendıkrıl 
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 b.) Roma Polgárjogi Mozgalom helyiséghasználati kérelméhez 
hozzájárulás 
Elıadó: jegyzı 
 

9.) Nagy Bálint egyéni képviselıi indítványa a mozival kapcsolatosan  
  Elıadó: indítványozó képviselı  
 
10.) Elıterjesztés HÖF-TEKI pályázatokról  
   Elıadó: irodavezetı-fımérnök  

 
11.) Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás társulási megállapodása  
   Elıadó: jegyzı  
 
12.) Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola kérése pályázat benyújtására  
   Elıadó: iskolaigazgató  
 
13.) Tájékoztató két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 

Elıadó: polgármester 
 

14.) Válasz képviselıi kérdésekre és interpellációra 
a..) Erdei Gyula képviselı úr járdafelújítással kapcsolatos kérdésére, 
b.) Váradi Ferenc képviselı úrnak a hivatali munkamegosztással 
kapcsolatos kérdésére, 
c.) Majoros Petronella szabálytalan parkolással kapcsolatos 
interpellációjára 
Elıadó: jegyzı, 
             irodavezetı-fımérnök 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
ZÁRT ÜLÉSEN:  
 
1.) Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott      
     fellebbezés elbírálására 
     Elıadó: egészségügyi, szociális csoport vezetıje 
 
Elsı napirend :  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernı, Szandai Kázmér, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, 
Váradi Ferenc, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
 225/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-Szervezési Társulás, 
Társulási megállapodásának –melléklettel történı - kiegészítését a 
kiadottak szerint elfogadja. 
 
Határidı:  2008. október 16., illetve értelemszerő  
Felelıs:      jegyzı 
 

Második napirend:  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : A gimnázium jól áll az eredmények tekintetében. A 15. 
oldalon lévı 3. sz. táblázatban a Thököly Iskola jóval a szint alatt van. 
Nem érti ennek az okát.   
 
Erdei Gyula : A felmérés során a tanulók öt szintbe vannak beosztva. A 
Thököly Iskolának ez az ötödik mérése volt, ez sikerült a 
leggyengébben. Probléma, hogy a nyolcadik osztályosok félév után már 
nem nagyon tanulnak, hiszen akkorra már tudják a felvételi 
eredményeket. A kompetenciamérés pedig májusban történik. 
Pozitívum viszont, hogy a tavalyi negyedikes, hatodikos eredmény az 
országos átlag felett volt.  
 
Kanizsay Béla : Örömmel olvasta az anyagot, korábban nem volt ilyen 
jellegő tájékoztató. Dicséret illeti a gimnáziumot, hiszen az országos 
átlag felett szerepelt. Elfogadásra javasolja a tájékoztatót.  
 
Kérdést Nagy Bálint és Váradi Ferenc tett fel, melyre Varga Imre 
válaszolt.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernı, Szandai Kázmér, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, 
Váradi Ferenc, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
 226/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
2007. évi kompetenciamérés eredményeirıl szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 
Felelıs:  - 
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Harmadik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernı, Szandai Kázmér, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Örvendi László) 
szavazat és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett elfogadta 
az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 227/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
választókerületek felújításáról szóló, 153/2008.(VI. 12.) sz. 
határozatát a megvalósítandó mőszaki tartalom vonatkozásában 
az elıterjesztés 1. sz. mellékeltében leírtaknak megfelelıen 
módosítja. Ezen módosítás többletforrást nem igényel a városi 
költségvetésbıl. 
   
Határidı: 2008. október 30.                 
Felelıs:   jegyzı 
                VgZrt. vezérigazgatója 
 

Negyedik napirend :  
  
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta a módosítást. A szakmaiság is 
benne van a határozati javaslatban, illetve a képviselık igényei is 
részben teljesültek. Annyiban történt módosítás a bizottsági ülésen, 
hogy Majoros Petronella képviselı asszony a Csepü sorhoz tartozó öt 
fát más utcában kívánja felhasználni.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és 1 ellenszavazat mellett támogatta.  
 
Örvendi László : A mezıgazdasági bizottság is támogatja az 
elıterjesztést azzal a kitétellel, hogy egy udvarias levélben kérje fel  a 
hivatal azon telektulajdonosokat, akik elıtt az ültetés meg fog történni, 
hogy öntözéssel segítsenek a fák fennmaradásában, ápolásában.  
 
Radácsi Gusztáv : Az anyagban sövényültetés is szerepel nagy 
tételben, ez viszont nem fásítás. Sok helyen akadályozzák a 
közlekedést a sövények. A VgZrt-nek régóta többletmunkát jelent a 
sövények vágása.  
 
Dr. Rácz Tiborné : A Szilfákalja-Bányász utca közötti parkban 
amennyiben husángtelepítésre kerül sor, számítani kell rá, hogy 
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tönkreteszik ezeket. Célszerőbb lenne korosabb fákat ültetni. Reméli, 
hogy jövıre a most kimaradt területekre is sor kerül.  
 
Kocsis Róbert : A Bocskai utcában azért is indokolt az ültetés, mert bár 
korábban már volt ültetve ott sövény, de a csatornázás miatt kipusztult. 
A Kösely partján is indokolt a növénytelepítés.  
 
Váradi Ferenc : Nem egyenletesen történt a fák elosztása az egyes 
körzetek között. Elfogadja a határozati javaslatot, de jövıre jobban kell 
figyelni az elosztásra.  
 
Radácsi Gusztáv : Elfogadásra javasolja az anyagot.  
 
Szandai Kázmér : Módosító javaslata van a határozati javaslatban: a 
Major utcánál a „páros oldalán” rész kerüljön ki.  
 
Kérdést Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Dr. Rácz Tiborné tett fel, 
melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
A képviselı-testület a javasolt módosítással együtt 17 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Szandai Kázmér, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Örvendi László) 
szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 228/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
2008. évben az alábbi fásítási munkálatok elvégzését támogatja 
az elıterjesztés szerint: 
 
Földlabdás, 2 x iskolázott fa telepítése, karózva, dréncsövezve 2 
éves utógondozással, garanciával:  
 
1.) Új fasorként ültetendı: 
                 a.)  a Hısök tere 5-6 sz.elıtti társasház elıtti   
                 közparkban; 
                 b.)  az Isonzó-Kereszt utca által határolt zöldterületen; 
                 c.)  az Orgona utcán a MOL kúttal szembeni  
                 zöldterületen; 
                 d.)  a Major utcán. 
 
2.) A már meglévı fasorok pótlásaként ültetendı:  
                  a.) a Szent Erzsébet utcán az aquapark oldalában; 
                  b.) az Erzsébet utca mindkét oldalán. 
                  c.) Hısök terén a Református templomnál 
         
3.) Sövény ültetés: 
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                  a.) A Puskin utca Kösely partján Hibiscus sövény  
                  ültetése. 
                  b.) Bocskai utca páros oldalán sövény(fagyal) ültetése. 
 
Szabadgyökerő sorfa ( legalább 1,50 m ) telepítése, karózva, 
dréncsövezve  2 éves utógondozással, garancia nélkül:  
 
A körzetenként 20-20 db, összesen 200 db sorfa ültetése az 
elıterjesztésben felsorolt fatípusokkal az elıterjesztésnek 
megfelelıen. 
 
A fák beszerzésével és telepítésével a Városgazdálkodási Zrt.-t 
bízza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges vállalkozói szerzıdés 
aláírására.  
 
Határidı:  2008. november 30. 
Felelıs:     VgZrt. vezérigazgatója 
                  jegyzı 
 

Ötödik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Az elıterjesztés elsı 
oldalán a 4. sort javasolta kiegészíteni a bizottság: a jelzırendszeres 
házi segítségnyújtás után bekerül az idısek nappali ellátása. 
Elfogadásra javasolja az elıterjesztést.   
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és az elhangozott módosítással együtt 
egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert : Kérdést tett fel, melyre Dr. Sóvágó László és Dr. 
Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület a javasolt kiegészítéssel együtt 14 igen (Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernı, Szandai Kázmér, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, 
Örvendi László), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás 
(Kocsis Róbert) mellett elfogadta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
 229/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Tanácsának 
kezdeményezésére a Hajdúszoboszlói Szociális Szolgáltató 
Központ intézményfenntartói jogát az e célt szolgáló ingó- és 
ingatlanvagyonnal együtt térítésmentesen átadja a 
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Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulásnak 2009. január 1-
el, azért, hogy az létrehozhassa a Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Szociális Szolgáltató Központot integrált intézményként. Vállalja, 
hogy a korábban általa ellátott szociális feladatokra vonatkozó, a 
továbbiakban is szükséges mértékő költségvetési támogatást nyújt 
éves költségvetéseiben az új intézmény mőködéséhez.  
 
Határidı: folyamatos, illetve 2009. december 31.  
Felelıs:    jegyzı, illetve polgármester  
 

Hatodik napirend:  
 
A,  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és nem támogatta. Nem tartja idıszerőnek a bizottság a 
vásárlást.  
 
A képviselı-testület 13 nem (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, 
Szandai Kázmér, Harsányi István, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Váradi Ferenc) szavazat és 4 tartózkodás  
(Kocsis Róbert, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László, Örvendi László) mellett 
nem támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 230/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata nem vásárolja meg 
Püspökladány Város Önkormányzatának a tiszacsegei üdülıben 
(5836/1 és 7666/12 hrsz.) lévı 572/4440-ed tulajdoni hányadát.  
 
Határidı: - 
Felelıs:   - 

 
B,  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság is megtárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernı, Szandai Kázmér, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Váradi Ferenc, Örvendi 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 231/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában 
lévı 4652 hrsz-ú árok megnevezéső ingatlanból a Hıforrás u. 140. 
és 142. sz. ingatlan tulajdonosai a két telek közötti cca. 28 m 
hosszúságú területet térítésmentesen használják azzal a 
kikötéssel, hogy kérelmezık kötelessége az ingatlanrész további 
tisztántartása, gyommentesítése. Ugyanakkor kérelmezık a 
területen semmilyen felépítményt nem helyezhetnek el, illetve fát 
sem ültethetnek, valamint biztosítaniuk kell a szakemberek 
ingatlanra történı bejutását az árok tisztításához, 
karbantartásához.  
Az önkormányzat a bérleti szerzıdést 30 napos felmondási 
határidı mellett határozatlan idıre köti meg a bérlıkkel. Bérlı a 
szerzıdés megszőnésekor bérbeadóval szemben semmiféle 
követelést nem támaszthat. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerzıdés aláírására.  
 
Határidı: 2008. november 30. 
Felelıs: jegyzı 

 
C,  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. Tavasszal a bizottság javasolt egy bérleti díj emelést, 
amelyet a bérlık nem fogadtak el. A bizottság újra megvitatta a bérleti 
díjakat, álláspontja változatlan a tekintetben, hogy ezek a díjak a piaci 
árhoz képest nagyon alacsonyak. A bizottság javasolja a testületnek az 
1000Ft / aranykorona bérleti díj kikötését. Ennek értelmében módosul a 
határozati javaslat 1. pontja. Javasolja a bizottság, hogy a 3. pont elé 
kerüljön be a következı mondat: „A vagyoncsoport tegyen lépéseket 
arra vonatkozóan, hogy területcserével kerüljön sor a szántóterületek 
egyesítésére”. Adott esetben ezt az egyesített területet adja bérbe az 
önkormányzat. Ezt a javaslatot egyhangúlag támogatta a bizottság.  
 
Váradi Ferenc : Javítani kell a határozati javaslatban az egyik 
házszámot, Bányász u. 12. helyett 13. a helyes.  
 
Örvendi László : A mezıgazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, támogatja az eredeti határozati javaslatot. A 3. pontot 
annyiban módosította a bizottság, hogy bekerült a „bérbeadásra” szó. A 
területegyesítés jó ötlet, de nagyon költséges és nehezen 
végrehajtható.  
 
Radácsi Gusztáv : Jóval alacsonyabb áron kerülne bérbeadásra a 
terület, mint amilyen árat korábban a testület jóváhagyott.  
 
A képviselı-testület a pénzügyi bizottság javaslatát 9 igen (Kocsis 
Róbert, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
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Harsányi István, Nagy Bálint, Dede Ernı, Marosi György Csongor), 2 
nem (Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv) szavazat és 6 tartózkodás 
(Majoros Petronella, Máté Lajos, Dr. Sóvágó László, Dr. Rácz Tiborné, 
Tarcsi András, Örvendi László) mellett nem támogatta; az elıterjesztést 
10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Tarcsi 
András, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Nagy 
Bálint, Erdei Gyula, Örvendi László), 3 nem (Vágó Zsolt, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat és 4 tartózkodás (Szandai 
Kázmér, Kanizsay Béla, Máté Lajos, Dede Ernı) mellett támogatta és a 
következı határozatot hozta:  
 
 232/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete hozzájárul a hajdúszoboszlói 0243/5 hrsz-ú 5826 m2 

területő 20,27 AK értékő szántó mővelési ágú, a 0243/7 hrsz – ú 
3599 m2 területő 12,52 AK értékő szántó mővelési ágú, valamint a 
0243/9 hrsz – ú 12436 m2 területő 43,28 AK értékő szántó 
mővelési ágú külterületi ingatlan bérleti szerzıdésének  öt évre 
szóló meghosszabbításához az alábbiak szerint: 
 

 
 

2. Fenti földterületeket öt év bérleti idıre bérbe adja, a bérleti díj 
évente az elızı évi inflációval megnövelve kerül kiszámításra.   
 

3. Bérlıknek a Kt határozat kézhezvételétıl számított 15 napon belül 
nyilatkozniuk kell a bérleti díjak elfogadásáról.  Amennyiben nem 
fogadják el a megállapított árakat, abban az esetben a 
földterületek bérbeadásra, meghirdetésre kerülnek.  
 

4. A képviselıtestület felhatalmazza Dr. Sóvágó László 
polgármestert, a bérleti szerzıdések aláírására.  
 

Sor-
szám 

Az 
ingatlan 

címe 

Bérlı neve, címe  Megne-
vezés 

Hrsz. Terület 
(m2) 

Ak érték  

2009 évi 
bérleti díj 

(Ft) 
1. Hajdú- 

szoboszló, 
külterület 
Akol dőlı 

Szerbák Gyula 
Hajdúszoboszló 
Papp István u. 

15. 

Szántó 0243/5 5826 
20,27 

17.478.- 

2. Hajdú- 
szoboszló, 
külterület 
Akol dőlı 

Gergely Sándor 
Hajdúszoboszló 
Bányász u. 13. 

Szántó 0243/7 3599 
12,52 

10.797.-  

3. Hajdú- 
szoboszló, 
külterület 
Akol dőlı 

Vágó Sándor 
Hajdúszoboszló 
Szováti u. 37. 

Szántó 0243/9 12436 
43,28 

37.308.-  
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Határidı : 2008 október 31. 
Felelıs : polgármester 
 

D,  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta a határozati javaslatot. Az 1. pont utolsó 
mondata módosul: „A temetı felszámolásával és kiürítésével 
kapcsolatos feladatok lebonyolításával a képviselı-testület a 
Polgármesteri Hivatalt és a VgZrt-t bízza meg, a pénzügyi fedezet 
biztosítása mellett.” 
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és a városfejlesztési bizottság kiegészítésével együtt 
támogatta.  
 
Radácsi Gusztáv : Kérdést tett fel, melyre Lırincz László válaszolt.  
 
Majoros Petronella : Érdemes lenne megvizsgálni azt az esetet is, 
amikor az önkormányzat nem von be vállalkozót és saját költségen viszi 
végig a folyamatot, akár hitelfelvétel mellett is.   
 
Lırincz László : Ezzel a lehetıséggel is foglalkozott az önkormányzat. 
Elınyösebb azonban vállalkozót bevonni, mert saját költségen sokba 
kerülne az önkormányzatnak.  
 
Kocsis Róbert : Túl nagy területrıl van szó ahhoz, hogy ilyen formában 
keressünk rá befektetıt. Egyre kevesebb az önkormányzat 
ingatlanvagyona. Javasolja, hogy külön szavazzon a testület a 
határozati javaslat két pontjáról.  
 
A képviselı-testület Kocsis Róbert javaslatát, mely szerint külön 
szavazzon a testület, 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Erdei Gyula, Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Örvendi László), 3 nem (Vágó 
Zsolt, Dede Ernı, Marosi György Csongor) szavazat és 3 tartózkodás 
(Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Kanizsay Béla) mellett 
támogatta; azt a javaslatot, mely szerint dolgozza ki az önkormányzat a 
saját hasznosításból befolyt nyereség lehetıségét és ezt követıen 
döntsön véglegesen, 3 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Váradi 
Ferenc), 6 nem (Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Dede Ernı) szavazat és 7 tartózkodás 
(Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Harsányi István, Nagy Bálint, Erdei Gyula) mellett nem 
támogatta; az eredeti elıterjesztést a bizottsági kiegészítéssel és azzal, 
hogy párhuzamosan elkészíti a hivatal a saját hasznosítási 
számításokat is, 14 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernı, Szandai Kázmér, Harsányi István, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Váradi Ferenc, Örvendi László) szavazat és 3 (Kocsis Róbert, 
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Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) tartózkodás mellett 
támogatta és a következı határozatot hozta:  
 
 233/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  

 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elviekben hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Tokay és Libagát 
utcák által határolt területen (6821/3 hrsz) elhelyezkedı Soproni 
temetı felszámolásához.  
A temetı felszámolásával és kiürítésével kapcsolatos feladatok 
lebonyolításával a képviselı-testület a Polgármesteri Hivatalt és a 
VgZrt-t bízza meg, a pénzügyi fedezet biztosítása mellett. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata pályázatot ír ki a 
hajdúszoboszlói 6821/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésére. A 
beérkezett pályázatok közül a képviselı-testület választja ki a 
vevı személyét. 
Sikeres pályázati eljárás esetén vevı a vételár 50 %-át az 
adásvételi elıszerzıdés megkötésekor, a fennmaradó 50 %-ot az 
ingatlan birtokbaadásakor fizeti meg az önkormányzat részére. 
Az ingatlan értékesítésébıl befolyt összegbıl finanszírozza az 
önkormányzat a temetı felszámolásának és kiürítésének 
költségeit. 
A pályázat kiírásával egyidejőleg végezzen a hivatal 
gazdaságossági számításokat a saját hasznosításban történı 
megvalósításról, melyet terjesszen a testület elé a további döntés 
meghozatala érdekében.   
 
Határidı: folyamatos, 2009. december 31. 
Felelıs: jegyzı 
              VgZrt. vezérigazgatója 
 

 Hetedik napirend : 
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület a kiegészítésekkel együtt 17 igen (Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernı, Szandai Kázmér, Harsányi István, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta:  
 
 234/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Önkormányzat 2008. évi közbeszerzési tervét az alábbi számú 
közbeszerzésekkel egészíti ki: 
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8.  
 

- közbeszerzés tárgya: Tompa utca burkolat-felújítása 
- közbeszerzés mennyisége: 2247 m2 burkolat  
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos     
           eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 7.600.000,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

9. 
 

- közbeszerzés tárgya: Hajdúszoboszló belterületén (Liget u.,    
           Pávai u., Huba u., Bányász u., Szent István park)                
           közvilágítási hálózatbıvítés 
- közbeszerzés mennyisége:  
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos  
           eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 20.300.000,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

10. 
 

- közbeszerzés tárgya: Szilfákalja 37. alatti játszótér  
           felújítása 
- közbeszerzés mennyisége:  
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos  
           eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 10.650.000,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

11. 
- közbeszerzés tárgya: Hıgyes Endre Gimnázium komplex 
 felújítása és akadálymentesítése tárgyú projektben 
 közbeszerzési bonyolítói feladatok ellátása 
- közbeszerzés mennyisége:  
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos 
 eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 6.200.000,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

12. 

- közbeszerzés tárgya: Hıgyes Endre Gimnázium komplex 
 felújítása és akadálymentesítése tárgyú projektben 
 tervezési feladatok ellátása 
- közbeszerzés mennyisége:  
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- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos 
 eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 4.000.000,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

13. 
- közbeszerzés tárgya: szennyvízcsatorna-beruházás 
 elıkészítése során tervezési feladatok ellátása 
- közbeszerzés mennyisége:  
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos 
 eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 3.716.667,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

14. 
- közbeszerzés tárgya: szennyvízcsatorna-beruházás 
 elıkészítése során kommunikációs feladatok ellátása 
- közbeszerzés mennyisége:  
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos 
 eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 1.000.000,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 

15. 
- közbeszerzés tárgya: szennyvízcsatorna-beruházás 
 elıkészítése során projektmenedzseri feladatok ellátása 
- közbeszerzés mennyisége:  
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos 
 eljárás 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 4.166.667,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs: polgármester 

 
Nyolcadik napirend:  
 
A,  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Évek óta 
fennálló probléma, hogy a pályázók száma nı, az összeg viszont 
csökken, ez jelenleg 2,5 millió forint. A bizottság úgy döntött, hogy 
kezdeményezni fogja az összeg megemelését, illetve kéri, hogy a 
jövıben kapja meg a bizottság a Kulturális Alaptól a támogatásban 
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részesülık listáját, amelybıl látható, hogy mely szervezet kapott már 
támogatást, milyen célra és milyen összegben.  
 
Máté Lajos : Civil képviselıként elmondta, hogy a jövı évtıl célszerő 
lenne megemelni az alap összegét. Emellett tartalmi és módszertani 
változtatásokat is javasol. A Civil Alapból civil szervezetek 
pályázhassanak mőködésre, viszont ne lehessen rendezvényekre, 
eseményekre pályázni. A rendezvényekre a támogatást a két 
szakbizottság ítélje meg. A jövı évi költségvetési javaslatnál ezt 
figyelembe kellene venni.  
 
Nagy Bálint : A civil szervezetek nagyon magukra vannak hagyatva. 
Megyei és állami támogatásban nem nagyon részesülnek. Az 
önkormányzatoktól kaphatnak inkább támogatást. Meg kellene emelni a 
Civil Alapot az eredeti összegre.  
 
Máté Lajos : A jelenleg mőködı négy alap eltérı szabályokkal juttat 
pénzt a szervezeteknek, ezen szabályokat kellene egységesíteni.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernı, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Örvendi 
László) szavazat és 1 tartózkodás (Szandai Kázmér) mellett támogatta 
az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 235/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
önkormányzat civil szervezetekkel történı együttmőködésérıl, az 
aktuális teendıkrıl szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 
Felelıs:  -  

 
B,  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangú tartózkodással nem fogadta 
el.  
 
A képviselı-testület 5 igen (Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. 
Sóvágó László, Marosi György Csongor, Dede Ernı), 2 nem (Váradi 
Ferenc, Nagy Bálint) szavazat és 10 tartózkodás (Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Szandai Kázmér, Harsányi István, Máté Lajos, Erdei Gyula, Örvendi 
László) mellett nem támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
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 236/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
nem támogatja a Roma Polgárjogi Mozgalom Hajdúszoboszlói 
Szervezetének helyiségbiztosítás iránti kérelmét.  
 
Határidı: - 
Felelıs:  - 
 

Kilencedik napirend:  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az elıterjesztést, a határozati javaslatot nem támogatta.  
 
Marosi György Csongor : Nem érti, miért került ismét napirendre a 
mozi ügye. Régóta téma már, véleménye szerint semmi újat nem lehet 
mondani ebben az ügyben, a bérlıknek egymás között kellene rendezni 
a vitás kérdéseket.  
 
Máté Lajos : Véleménye szerint a mozi új bérlınek történı átadása 
jogszabályellenes volt. Amikor legutóbb jóváhagyta a testület a mozival 
kapcsolatos döntését, nem felelt meg saját rendelete elıírásainak. A 
bíráló bizottság ülésén nem született konszenzusos döntés. Ennek 
alapján új pályázatot kellett volna kiírni.  
 
Nagy Bálint : Ha nem akar a testület mozit, akkor be kell záratni, de 
ennek felelısségét vállalja mindenki. A kulturális bizottság elnökeként 
nem támogatja, hogy ne legyen mozi a városban. Örülne, ha a kertmozi 
is úgy mőködne, mint régen, hiszen ez egyfajta turisztikai látványosság, 
nagyon kevés ilyen jellegő mozi van az országban. Idıközben 
megtörtént az átadás-átvétel a bérlık között, ami nem ment 
gördülékenyen. Az új bérlı is elismerte annak jogosságát, hogy az 
elızı bérlı komoly beruházásokat vitt véghez a moziban. Az elmúlt 
években nem költött a város a mozira és a mozicsarnokra. Elkezdıdtek 
az elıadások, rendszeresebbek a vetítések, a látogatottság is jó.  
 
Váradi Ferenc : Kéri, hogy empatikusabb legyen a testület a mozival 
kapcsolatban. Az elızı bérlı igen sok energiát fektetett a mozi 
felújításába. A felmerülı rezsiköltségeket fizesse meg a bérlı, erre 
figyeljen az önkormányzat.   
 
Marosi György Csongor : Váradi úr több ellentmondásba is keveredett 
az eddigi véleményei és a most elhangzott véleménye alapján.   
 
Dr. Vincze Ferenc : Hónapok óta téma a testületi üléseken a mozi 
kérdése. A régi székek nincsenek meg, mivel a testület tudomásával 
vásárolt új székeket a régi bérlı. Az 1.250.000 Ft + ÁFA nem csak a 
székek, hanem a hangrendszer, a színházi függönyök, a mozi 
mőködéséhez szükséges dolgok ára is. A legutóbbi ülésen a határozati 
javaslat három pontjából kettıt megszavazott a testület. Meg lett 
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szavazva az új üzemeltetınek a haszonbérleti szerzıdés, illetve 
500.000 Ft felújítási munkálatokra. Az okszerő gazdálkodással nem fér 
össze, hogy a harmadik pontot, az 1.250.000 Ft + ÁFA összeget nem 
szavazta meg a testület, mert ezek az eszközök nélkülözhetetlenek a 
mozi mőködéséhez, erre figyelmeztetni kell a döntéshozókat. 
Tulajdonosának, a korábbi üzemeltetınek csak akkor engedi elvinni 
ıket, ha a testület errıl kifejezett döntést hoz, mert egyedül nem vállalja 
a mozi megszőnésének következményét.  
 
Dede Ernı: A pályázati eljárásban az szerepelt, hogy a mostani 
üzemeltetı semmilyen támogatást nem kér a mozi üzemeltetéséhez.  
 
Kérdést Marosi György Csongor, Erdei Gyula, Kocsis Róbert tett fel, 
melyre Nagy Bálint és Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület 8 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Erdei Gyula, Váradi Ferenc, Harsányi István, Nagy Bálint, 
Örvendi László), 3 nem (Máté Lajos, Dr. Sóvágó László, Tarcsi András) 
szavazat és 6 tartózkodás (Szandai Kázmér, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Dede Ernı) mellett 
nem támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 237/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
nem fogadja el a képviselıi indítványt és a Bocskai Moziban 
fellelhetı ingóságok ellenértékét (bruttó 1,5 millió Ft összegben) 
nem fizeti meg a korábbi bérlı (Flying Wish Bt) részére.  
 
Határidı: - 
Felelıs:   - 

 
Tizedik napirend:  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, 
Szandai Kázmér, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi 
Ferenc, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 238/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 
213/2008. (IX.18.) sz. képviselı-testületi határozatát hatályon kívül 
helyezi és az alábbi határozatot hozza: 
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Az utcanév táblák  HÖF-TEKI pályázat keretében történı 
beszerzéséhez a csökkentett mértékő támogatás megítélése 
következtében szükségessé váló többlet önerı 340.736,-Ft 
összegét a 2008. évi városi költségvetés beruházási táblázatában 
szereplı, Szilfákalja 16.sz. alatti játszótér felújítás pályázati 
önerejébıl csoportosítja át.  
 
Ennek következtében az utcanév táblák beszerzése  
megnevezéső projekt költségei az alábbiak szerint alakulnak: 
 
A beruházás teljes bruttó összege  :    4.867.644,-Ft 
Az önerı bruttó összege                  :    1.801.029,-Ft 
A megítélt támogatás összege         :    3.066.615,-Ft 
 
Az önerı bruttó összegébıl bruttó 500.000,-Ft összeget a városi 
költségvetésbıl, míg a hiányzó bruttó 1.301.029,-Ft összeget 
hitelbıl biztosítja a képviselı-testület. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt 
megvalósításához szükséges 1.301.029,-Ft összegő hitel 
felvételére, a támogatási és vállalkozási szerzıdések aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   polgármester 
                jegyzı 

 
Tizenegyedik napirend:  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, 
Szandai Kázmér, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Örvendi 
László), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett elfogadta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 239/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás módosított társulási 
megállapodását az elıterjesztés szerint elfogadja.  
 
Határidı: - 
Felelıs:  - 
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Tizenkettedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tóth Istvánné, a Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskola igazgatója.  
 
Erdei Gyula : Kérdést tett fel, melyre Tóth Istvánné válaszolt.  
 
Marosi György Csongor : A pályázat újra beadása változatlan 
formában semmibe nem kerül az önkormányzatnak. Támogatja a 
benyújtást.  
 
Szandai Kázmér : A pályázat egyik sarkalatos kérdése az intézmény 
kihasználtsága. Legalább 5 évig garantálni kell, hogy az intézmény 
legalább 80%-os kihasználtsággal mőködik. Sajnos minden évben 
beiskolázási gondjai vannak az iskolának. Fontos mérlegelni, hogy 
tudja-e garantálni a város a feltételeket a visszafizetés veszélye miatt.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Bizonyos kötelezettségvállalás kell a pályázathoz. 
Ha az indikátorok nem teljesülnek, akkor vissza kell fizetni akár a teljes 
kapott támogatást. Az iskola csökkenı kihasználtsága komoly 
kockázatot jelent, ezért nem javasoltak pályázni általános iskolákat az 
elızetes egyeztetésen.  
 
A képviselı-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernı, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Örvendi László), 2 nem (Váradi 
Ferenc, Erdei Gyula) szavazat és 1 tartózkodás (Szandai Kázmér) 
mellett támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 240/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola pályázat 
benyújtási szándékát a közoktatásfejlesztési projektre.  
 
Határidı: -  
Felelıs:   - 

 
Tizenharmadik napirend:  
 
A képviselı-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernı, Szandai Kázmér, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, 
Váradi Ferenc, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
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 241/2008. (X. 16.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  

 
Határidı: -  
Felelıs: - 

 
Tizennegyedik napirend:   
 
A,  
 
Erdei Gyula : Elfogadja járdafelújítással kapcsolatos interpellációjára 
kapott választ.  
 
 
B,  
 
Váradi Ferenc : Abban az esetben fogadja el a hivatali 
munkamegosztással kapcsolatos kérdésére kapott választ, ha három 
hónapon belül rendelet születik ezzel kapcsolatosan. Egyébként nem 
fogadja el a választ.  
 
A képviselı-testület 12 igen (Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernı, Szandai Kázmér, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, 
Örvendi László), 2 nem (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc) szavazat és 3 
tartózkodás (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István) 
mellett elfogadta a választ.  
 
C,  
 
Majoros Petronella: Elfogadja szabálytalan parkolással kapcsolatos 
interpellációjára kapott választ. Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze 
Ferenc válaszolt.  
 
Kérdések:  
 
Marosi György Csongor : Jegyzı Úrhoz intézi kérdéseit. A két ülés 
közötti eseményekrıl szóló tájékoztatóban olvasható, hogy az Állami 
Számvevıszék vizsgálatot tart a hivatalban három hónapig. Ez 
általános ellenırzést jelent. Kitért-e az ellenırzés arra a 10 millió 
forintra, amelyrıl sajtótájékoztatón azt lehetett hallani, hogy eltőnt a 
város költségvetésébıl? El tud-e számolni ezzel a pénzzel az 
önkormányzat? A Damjanich utca-Fürdı utca sarkán található telket 
elbirtokolták. Emellett van egy másik telek is, amely az önkormányzaté. 
Erre a telekre az elbirtokló cég felépített egy házat. Ki adott engedélyt 
erre az építésre? Volt-e építési engedélye a cégnek? Mikor épült fel a 
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ház? Miért nem vette észre senki, hogy rossz helyre épült ez a ház? 
Van-e arról peranyag, hogy milyen jogon birtokolta el a cég a telket?  
 
Dr. Vincze Ferenc : Számvevıszéki ellenırzés jelenleg kettı folyik a 
hivatalban. Az egyik egy általános, átfogó, amelyet ötévente tart az 
ÁSZ. A másik pedig egy országos célvizsgálat, amely a 
hulladékkezelésre, hulladékgazdálkodásra terjed ki. Az ellenırzés több 
hétig tart. Az elbirtoklásról van peranyag, ez megtekinthetı. Az 
elbirtoklás objektív dolog, nem jóhiszemőség kérdése. Ha tudja igazolni 
a ténykérdést az elbirtokló, akkor bekövetkezik az elbirtoklás. A 70-es 
években történt azon a részen az építkezés. Nem tud sem az 
önkormányzat, sem az építı építési engedélyrıl. Költséges lenne újra 
kiméretni a területet, de ha a képviselı-testület biztosít erre forrást, 
akkor elvégezteti ezt a hivatal.  
 
Marosi György Csongor : Az elsı kérdésre elfogadja a választ, a 
másodikra viszont nem.  
 
A képviselı-testület 10 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Nagy 
Bálint, Dede Ernı, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Erdei Gyula, Örvendi László), 3 nem (Kocsis 
Róbert, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat és 3 
tartózkodás (Máté Lajos, Kanizsay Béla, Tarcsi András) mellett 
elfogadta Jegyzı Úr válaszát.  
 
Harsányi István : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A dőlıutak 
elnevezésérıl áprilisban született döntés, mely szerint visszakerült a 
hivatalhoz ez az anyag egyeztetés címén. Mikor kerül testület elé a 
végleges megoldás?  
 
Dr. Vincze Ferenc : Nem egyszerő feladat, hogy az ingatlan-
nyilvántartásban megjelenhessenek az elnevezések, mert nem ér 
semmit az a dőlınév, amely csak egy testületi határozatban szerepel. 
Idén testület elé kerül egy olyan javaslat, melyben a lakott dőlıket 
sikerül az ingatlan-nyilvántartásban megjelentetni.  
 
Váradi Ferenc : Több panasz érkezett arra vonatkozóan, hogy a 
Vasvári Pál utcán kivágják a japán akácfákat, mert a 
villamosvezetékekhez közel vannak. Úgy gallyaznak, hogy a 
vezetékeket ne érjék el a fák évek múlva. Mészáros Úr elmondta, hogy 
a VgZrt ingyen végzi a fakivágást. Nem szakértık végezték a kivágást. 
Az E-on szólította fel a hivatalt, hogy végezze el a gallyazást. 
Felszólításra kell-e kivágni a fákat? Önkormányzati rendeletben kell 
leszabályozni ezt.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Minden évben felhívja az E-on az 
önkormányzat figyelmét a kivágandó fákra. A villamosvezetékek 
biztonsági övezetének biztosítása a terület tulajdonosának feladata és 
felelıssége. Az E-on a VgZrt-vel és az önkormányzattal is egyeztetett, 
készült egy feljegyzés, hogy a város mely részein elegendı csak a fák 
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metszése és hol szükséges a fák kivágása. Sok esetben sajnos ez 
egészséges fákat is érint. Ha viszont bármilyen baleset adódik ebbıl 
kifolyólag, akkor a felelısség az önkormányzatot terheli.  
 
Kocsis Róbert : Jegyzı Úrhoz, vagy az illetékes irodavezetıhöz intézi 
kérdését. Igaz-e, hogy Hajdúszoboszlón jelenleg nincs sportorvos és ha 
így van, miért nincs, illetve mi a módja a mulasztás pótlásának?  
 
Kunkliné Dede Erika : Valóban nincs sportorvos legalább három éve a 
városban.  
 
Dr. Vincze Ferenc : A képviselı-testület jóváhagyásával szőnt meg ez 
az állás, mert úgy változtak meg a mőködési feltételek, hogy sokba 
került volna a foglalkoztatása.  
 
Interpellációk:  
 
Radácsi Gusztáv : Jegyzı Úrhoz és Fıkönyvelı Úrhoz intézi 
interpellációját. A következı ülésre írásban kér kimutatást arra 
vonatkozóan, hogy a Damjanich-Pávai Vajna-Bródy Sándor utcák 
közötti területen mely részeken vannak építkezések tervbe véve és 
melyek ezen területek közül az önkormányzat tulajdonai, figyelemmel 
arra is, amelyekre esetleg magánszemélyek ráépítettek.  
 
Kocsis Róbert : Fımérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A Hısök 
tere 3. szám alatt található szökıkút éjjel-nappal üzemel. Fımérnök 
Asszony a VgZrt-vel egyeztetve keresse meg a módját annak, hogy 
éjszaka ne mőködjön ez a szökıkút, illetve megfelelı idızítı szerkezet 
beépítésével legyen korlátozva a kút mőködése, hiszen ez jelentıs 
energiaköltséggel jár.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Bejelentések:  
 
Váradi Ferenc : Múlt alkalommal tett egy olyan bejelentést, hogy a 
Tokay u. 84. szám alatti telek tulajdonosának tartózkodási helyét 
kideríti. Egy óra alatt sikerült is megtalálnia a tulajdonost, aki másnap 
be is jött a hivatalba.  
 
Tarcsi András : Többször is szóba került ezen az ülésen a fakivágás 
kérdése. A VgZrt minden esetben az önkormányzat városfejlesztési 
irodájától kap megbízást a fakivágásra. Helyesen járt el a VgZrt, amikor 
elkezdte a fák gallyazását, kivágását az elıírásoknak megfelelıen.  
 
Dede Ernı: A Harangházban nem kerek idıpontokban szól a 
harangjáték, már nyár óta. Erre kellene találni megoldást.  
 
Harsányi István : Október 10-én Szombathelyen került megrendezésre 
a „Virágos Magyarországért” országos környezetszépítı verseny 
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díjkiosztó ünnepsége, melyen részt vett. A Magyar Turizmus Zrt 
értékelése alapján Hajdúszoboszló kiváló minısítést kapott, így 
lehetıség nyílik a külföldi és belföldi utazási vásárokon való ingyenes 
megjelenésre, illetve különbözı médiákban való ingyenes szereplésre. 
Köszönet a VgZrt-nek az elvégzett munkáért.  
 
A képviselı-testület 16.45 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

  Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 
polgármester                                                       jegyzı 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


