
                  J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2009. január 29-én 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.   
 

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

 
Örvendi László képviselő hiányzott az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. Javasolja felvenni a napirendek közé az ülés 
előtt kiosztott Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat kérelméről 
szóló előterjesztést.  
 
Majoros Petronella: A mezőgazdasági bizottság döntése alapján kéri a 
zárt ülésen tárgyalandó állattartási rendeletek felülvizsgálatát, 
napirendről történő levételét, illetve a bizottság javasolja, hogy a 
februári testületi ülésen legyenek megtárgyalva az előterjesztések.   
 
Dr. Vincze Ferenc: Önkormányzati hatósági ügyről van szó, a 
következő ülésen tárgyalnia kell a testületnek. Javasolja, hogy ne 
kerüljön le napirendről.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén nem támogatta az előterjesztés napirendről való levételét.  
 
A képviselő-testület a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat 
kérelméről szóló előterjesztés napirendre vételét 16 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta; a mezőgazdasági bizottság javaslatát, 
mely szerint az állattartási rendeletekről szóló előterjesztések 
kerüljenek le napirendről 6 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Vágó 
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Zsolt, Harsányi István, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő), 4 nem (Váradi 
Ferenc, Dede Ernő, Marosi György Csongor, Erdei Gyula) szavazat és 
6 tartózkodás (Majoros Petronella, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Dr. Rácz 
Tiborné, Tarcsi András, Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta; a 
meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 15 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta.   
 

 NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Szabadtéri Színpad és a Fesztivál tér hasznosítási 
stratégiájára, fejlesztésének tennivalóira 
Előadó: jegyző 
 
2. Előterjesztés az Állami Számvevőszék átfogó ellenőrzéséről 
Előadó: jegyző 
 
3. Előterjesztés helyi Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról 
Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője 
 
4. Előterjesztés a kistérségi központi háziorvosi ügyelet ügyeleti 
díjának emeléséről 
Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője  
 
5. Előterjesztés belterületbe vonásról 
Előadó: városi főépítész 
 
6. Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő, 
                    
7. Előterjesztés vagyonügyekben:  
a.) az Aquaman Kft. kérelméről  
b.) az Arany J. u. 42. szám  alatti ingatlan tulajdonjog rendezése  
c.) intézményi pótelőirányzatokra,  
d.) a lőtér melletti magánúttal kapcsolatosan   
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
8. A Programkoordinációs Munkacsoport tájékoztatója 2008. évi 
tevékenységéről 
Előadó: munkacsoport vezetője  
 
9. Tájékoztató „Városok és Falvak Szövetsége” – Kulturális Régió 
Egyesület 2008. évi tevékenységéről 
Előadó: Nagy Bálint László bizottsági elnök 
 
10. Előterjesztés a Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat kérelméről 
Előadó: irodavezető-főmérnök  
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    11. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: polgármester 
 
12. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
 Előadó: polgármester 
 
13. Válasz Kanizsay Béla képviselő úrnak a fogott telkekkel kapcsolatos 

kérdésére 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő   
 
      Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
      ZÁRT ÜLÉSEN:  
 
1. Előterjesztés lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan 
benyújtott fellebbezések elbírálására 
Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke és a csoportvezetője 
 
2. Előterjesztés állattartással kapcsolatos önkormányzati hatósági 
ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálására: 
a.) Váradi Gyula  állattartás megszüntetésre kötelezése, 
b.) Herczeg Lajos állattartás megszüntetésre kötelezése, 
c.) Czeglédi Károly állattartás megszüntetésre kötelezése 
Előadó: jegyző  
 

Első napirend:  

 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslat második pontját  
módosítani javasolja: a bizottság előzetesen megküldi véleményezésre 
valamennyi bizottságnak a szerződés-tervezetet, majd maga a 
bizottság dönt a szerződésről és ezt tájékoztatásul közli a testülettel. A 
bizottság a határozati javaslat 1.a, pontját egyhangúlag nem támogatta, 
az 1.b, pontot 3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett támogatta, az 
1.c, pontot egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést. A bizottság egyértelműen kijelentette, hogy nem 
kívánja értékesíteni a területet, ezt javasolja a testületnek. Az 1.a, és 
1.b, pontot egyhangúlag nem támogatta, az 1.c, pontot egyhangúlag 
támogatta. Kéri a bizottság, hogy a főépítész javaslata kerüljön be a 
pályázatba alternatívaként, illetve az Aditus Zrt márciusban készítsen 
egy tájékoztatót az elképzelésekről és áprilisban kerüljön ismét a 
testület elé végleges döntésre az anyag, pályázati kiírás esetén legyen 
egy kész anyag, amit be lehet nyújtani. A határozati javaslat 2. pontját 
támogatta a bizottság, a következő kiegészítéssel: az ügyrendi 
bizottság csak véleményezze a szerződést, a pénzügyi bizottság is 
tárgyalja meg, a testület pedig fogadja el. Kerüljön be a szerződésbe, 
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hogy a bérlőnek fejlesztések esetén semmilyen követelése nem lehet 
az önkormányzat felé.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Az 1.c, pontot egyhangúlag támogatta. A főépítész úr 
által felvázolt elképzeléseket érdemes továbbgondolni, illetve a korábbi 
elképzeléseket is érdemes elővenni. A bizottság támogatta azt a 
javaslatot, hogy márciusban az ADITUS ismertesse a vázlatait, 
elképzeléseit. A testületnek legyen lehetősége a munka további 
folyamatát véleményezni, befolyásolni. A bizottság a határozati javaslat 
2. pontját a műszaki bizottság kiegészítésével együtt támogatta. A 
szerződés-tervezetet a pénzügyi bizottság is tárgyalja meg, a végleges 
döntést pedig a testület hozza meg. Ezt a javaslatot egyhangúlag 
támogatta a bizottság.   
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Az 1.a, pontot és az 1.b, pontot és a 2. pontot nem 
támogatta, az 1. c, pontot viszont igen.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Az 1.a, és 1.b, pontot nem támogatta, az 1.c, pontot 
egyhangúlag támogatta, a városfejlesztési bizottság kiegészítéseivel, A 
2. pontot támogatta, azzal a módosítással, hogy a kulturális, sport 
bizottságnak is legyen lehetősége a szerződést megtárgyalni.  
 
Váradi Ferenc: Minél hamarabb, 15 napon belül meg kell kötni a 
szerződést.  
 
Máté Lajos: A szeptemberi ülésen azt fogadta el a testület, hogy 
bármikor fölmondható a szerződés. Nem támogatta akkor sem azt a 
javaslatot, hogy mindenféle pályáztatás nélkül egy vállalkozó 3 évre 
megkaphassa a területet. Eddig három szezonra volt kiadva a terület, a 
mostani határozati javaslatban viszont három év szerepel.   
 
Kocsis Róbert: Meglepte jegyző úrnak az a válasza, mely szerint van 
jogorvoslati lehetősége a bérlőnek, korábban arról volt szó, hogy nincs. 
Ha a testület visszavonja a bérleti jogot a bérlőtől, akkor bírósághoz 
fordulhat a vállalkozó. Jelenleg nincs olyan pályázati kiírás, melyre 
lehetne az önkormányzatnak pályázni.  
 
Szandai Kázmér: Eléggé összetett az előterjesztés. A bizottsági ülések 
lehetőséget kínáltak arra, hogy mindenki kialakítsa saját álláspontját. A 
testület többször kinyilvánította azon szándékát, mely szerint nem 
kívánja a területet értékesíteni. A testület a bizottságok döntését 
követően fogadja el a szerződést. Az előző évi szerződésből látszik, 
hogy a beígért összeg fele érkezett meg eddig az önkormányzathoz, 
így javasolja, hogy tegyen az önkormányzat jogi lépéseket a 
kármentésre vonatkozóan.  
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Kanizsay Béla: Támogatja a határozati javaslat 2. pontját, a vállalkozó 
mindig pontosan fizette a bérleti díjat. Javasolja, hogy az ezévi bérleti 
első félévi részét tegye hozzá a testület a vállalkozó által felajánlott 3 
millió forinthoz, hogy fel lehessen újítani a szabadtéri színpadot.  
 
Dr. Sóvágó László: Rendbe kell tenni a szabadtéri színpadot, a 
költségvetést ennek megfelelően fogjal előterjeszteni.  
 
Erdei Gyula: Plusz pontba be kellett volna írni, hogy a város valamely 
cége végezze el a terület rendbetételét. Pályáztatás nélkül lett a bérleti 
jog odaadva a jelenlegi vállalkozónak, ezzel nem ért egyet, így a 2. 
pontot nem támogatja. Főépítész úr javasolta, hogy 90 fokkal legyen 
elfordítva a szabadtéri színpad, ezt nem javasolja, mivel így a lakások 
irányába menne a hang.   
 
Nagy Bálint: Összemosódik a két helyszín, ebből már korábban is 
adódtak problémák. A szerződésben le kell tisztázni ezt a kérdést is, 
ahogy azt is, hogy szezonról vagy évről van szó az időszak 
szempontjából. Egyetért azzal, hogy be kell tervezni a költségvetésbe a 
szabadtéri színpad felújítását.  
 
Vágó Zsolt: A vállalkozó 3 évre megkapta a terület bérleti jogát, nyilván 
tett már lépéseket a szezon beindítását illetően.  
 
Kérdést Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Kocsis Róbert, Vágó Zsolt 
és Dr. Rácz Tiborné tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc és Dr. Sóvágó 
László válaszolt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés a, pontját 1 igen (Dr. Sóvágó 
László), 14 nem (Radácsi Gusztáv, Majoros Petronella, Nagy Bálint, 
Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Rácz 
Tiborné) mellett nem támogatta; a b, pontot 3 igen (Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Marosi György Csongor), 11 nem (Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Majoros Petronella, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Erdei 
Gyula) szavazat és 2 tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László) mellett nem támogatta; a c, pontot 14 igen (Kocsis Róbert, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp 
Jenő), 2 nem (Váradi Ferenc, Dede Ernő) szavazat és 1 tartózkodás 
(Dr. Sóvágó László) mellett támogatta a 2. pontot és a pénzügyi, 
gazdasági bizottság javaslatát, mely szerint a képviselő-testület 
döntsön a végleges szerződésről 14 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Erdei 
Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) 



 6 

szavazat és 3 tartózkodás (Vágó Zsolt, Dr. Sóvágó László, Máté Lajos) 
mellett támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 1/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szabadtéri színpad és a Fesztivál tér hasznosítási stratégiájára, 
fejlesztésének tennivalóira tett előterjesztést elfogadja. Ez alapján  
 
1. A szabadtéri színpadot és a Fesztivál teret a „Hagyományok, 
ízek Hajdúszoboszlón” programközpontú turisztikai fejlesztési 
koncepció megvalósíthatósági tanulmányának elfogadása után, 
annak felhasználásával történő európai uniós pályázati támogatás 
segítségével kívánja fejleszteni. 
 
2. Az előterjesztésnek megfelelően a képviselő-testület hozzájárul 
a bérleti jogot a Fesztivál térre korábbi döntéssel 3 évre elnyert 
vállalkozó által, saját költségére 2009. április 30-ig elvégzendő 
elbontható megoldású pavilonépítési és térburkolási 
munkálatokhoz. A bérlővel kötendő szerződést a bizottságok általi 
véleményezést követően a képviselő-testület fogadja el.  
 
Határidő: 1. pontra: 2009. április 30. és folyamatos  
      2. pontra: 2009. február 28.   
Felelős:   jegyző  
 

Második napirend:  

 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangúlag támogatta az intézkedési tervvel együtt. A 
bizottsági ülésen jegyző úr és főkönyvelő úr részletesen beszámolt az 
ellenőrzésről. Főképp formai kifogások merültek fel az ellenőrzés során. 
Az intézkedési terv 2. oldalán kisebb elírás történt, „elő” helyett „elé”, 
ezt kéri javítani. Vita a III. pont 6. alpontjával kapcsolatban lehet, vagyis 
az önkormányzati társaságok gazdálkodásának ellenőrzését milyen 
módon kívánja a testület megoldani, ennek forrását a költségvetésben 
meg kell teremteni.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és a pénzügyi bizottság megjegyzéseivel 
együtt egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 2/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Állami Számvevőszék Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről készített 
számvevői jelentését tudomásul veszi, egyben az előterjesztésnek 
megfelelően elfogadja a feltárt hiányosságok megszüntetésére 
készített intézkedési tervet. 
 
Határidő: intézkedési terv szerint, illetve teljesítéséről történő 
jelentéstételre: 2009. október 31. 
Felelős:   jegyző  

 

Harmadik napirend:  

 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Törvény értelmében már 
korábban létre kellett volna hozni ezt a szociális kerekasztalt. Ebben az 
évben vált igazán fontossá létrehozása az „Út a munkába”-program 
miatt. A kerekasztal feladata véleményezés, döntési jogkörrel nem 
rendelkezik. A közfoglalkoztatási terv tervezetének egyik lépése a 
létrehozása.  
 
Majoros Petronella: Véleménye szerint szükség van a kerekasztal 
létrehozására, segíteni fogja a szakmában dolgozók együttműködését, 
illetve a rászorulók javát fogja szolgálni. Mindenképp fontosnak tartja, 
hogy a tagok sora kibővüljön, az egyházakból 2-2 fő, a rendőrség 
részéről pedig 1 fő delegálásával.   
 
Radácsi Gusztáv: Véleménye szerint minél több tagja van egy 
bizottságnak, annál működésképtelenebb. Nem támogatja a tagok 
számának bővítését.  
 
Szandai Kázmér: Kérdést tett fel, melyre Kunkliné Dede Erika 
válaszolt.  
 
Kanizsay Béla: Egyetért a Radácsi képviselő úr által elmondottakkal. 
Az egyházak és a rendőrség is önállóan is foglalkoznak szociális 
kérdésekkel. Maradjon az eredeti tagszám. Ha nincs anyagi támogatás, 
nem ér semmit a kerekasztal munkája.  
 
Dr. Sóvágó László: Az egyházak tagjainak delegálását támogatja, a 
rendőrség bevonásával viszont nem ért egyet.   
 
Majoros Petronella: A szociálpolitika körébe nem csak a hátrányos 
helyzetűek sorsa tartozik, hanem a gyermekvédelem is.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A felsorolt civil szervezetek, illetve intézmények 
vezetői továbbítják a kerekasztal felé a lakosság jelzéseit. Nem 
célszerű kibővíteni a tagok számát.   
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Nagy Bálint: Támogatja a tagok számának bővítését.  
 
A képviselő-testület a rendőrség 1 tagjának delegálását a tagok közé 3 
igen (Kocsis Róbert, Dr. Papp Jenő, Nagy Bálint), 6 nem (Váradi 
Ferenc, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Erdei 
Gyula) szavazat és 8 tartózkodás (Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) mellett nem 
támogatta; az egyházaktól 2-2 fő delegálását 10 igen (Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Erdei Gyula, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenő), 
1 nem (Kanizsay Béla) szavazat és 6 tartózkodás (Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Dede Ernő, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dr. 
Sóvágó László) mellett támogatta; 15 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) 
szavazat és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
mellett támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 1/2009.(I.29.) számú melléklettel módosított 
20/2008.(IX.18.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló rendelet  (továbbiakban R.) módosítására 

 
1. § 

 
A rendelet IV. fejezete a következő 26. §-al egészül ki. 
 
(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata helyi szociálpolitikai 
kerekasztalt hoz létre a szolgáltatástervezési koncepcióban 
meghatározott feladatok megvalósulásának végrehajtása, 
folyamatos figyelemmel kísérése, valamint a közfoglalkoztatási 
terv tervezetének véleményezése érdekében. 
(2)  Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 
a) helyi önkormányzat képviselői: 
 
aa) Hajdúszoboszló Város Polgármestere (elnök) 
ab) Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke (társelnök) 
ac) Egészségügyi, Szociális Bizottság tagjai közül – a Bizottság 
      által választott – 1 fő 
 
 b) Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
képviselője 
 
 c) Polgármesteri Hivatal részéről az Egészségügyi, Szociális 
Csoport vezetője (titkár) 
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d) az önkormányzat, illetve társulás által fenntartott 
egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmények részéről 
az intézményvezetők ( 3fő) 
 
e) önkormányzati közfeladatot ellátó önkormányzati többségi  
    tulajdonú gazdasági társaság képviselői( 3 fő) 
 
f )  Észak- alföldi Regionális Munkaügyi Központ Hajdúszoboszlói  
      Kirendeltségének vezetője 
 
 g) civil szervezetek 
 
ga) Magyar Vöröskereszt Balmazújváros és Hajdúszoboszló 
      Területi Szervezetének területi vezetője 
gb) Mozgáskorlátozottak Hajdú- Bihar Megyei Egyesületének 
      elnöke   
gc) Látássérültek Észak- alföldi Regionális Egyesületének 
      képviselője 
 
h, Református Egyházközség, Római Katolikus Plébánia, Görög 
Katolikus Plébánia delegáltjai (6 fő) 
 
(3) A helyi szociálpolitikai kerekasztal szükség szerint, de 
évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
(4) A szociálpolitikai kerekasztal belső ügyrendjét maga 
határozza meg. 
 

2. § 
 
E rendelet záró rendelkezése 26. §-ának számozása 27. §-ra 
módosul. 
 

3.§ 
 
E rendelet 2009. február 01-én lép hatályba. 
 

Negyedik napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Varga Tamás, a Járóbeteg Ellátó 
Centrum igazgató-főorvosa.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A költségvetési egyeztetés 
kapcsán igazgató-főorvos úr már jelezte ezt a problémát. Az ügyeleti 
díjban továbbra is lesz különbség.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést, egyhangúlag támogatta. Felmerült az ülésen, hogy a 
későbbiekben teljes hétvégi gyermekorvosi ügyelet alakuljon ki.  
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A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 3/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a 
hajdúszoboszlói kistérségi központi háziorvosi,- házi 
gyermekorvosi ügyelet-hajdúszoboszlói ügyeleti díjainak 
emeléséhez 2009. január 01-től hozzájárul. Az emelés fedezetére 
az önkormányzat havonta 595.125.-Ft támogatást nyújt, éves 
kihatása 7.141.500.-Ft, melyet az önkormányzat az éves 
költségvetésébe betervez.  
 
Határidő: 2009. február 28. és folyamatos  
Felelős:   jegyző  
 

Ötödik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 4/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúné Vékony Terézia kérelmére a Hajdúszoboszló, 0221 hrsz 
alatti 3 Ha 9356 m2 területű, erdő, kivett terület, udvar, lakóház, 
gazdasági épület művelési ág megnevezésű 23,25 Ak értékű 
külterületi földrészletet belterületbe vonja 7764 helyrajzi szám 
alatti, 3 Ha 9356 m2 területű, erdő, kivett terület, udvar, lakóház, 
gazdasági épület művelési ág megnevezésű 23,25 Ak értékű 
ingatlanként.  
A város belterülete így 3 Ha 9356 m2 területtel nő, míg a 
külterületé ugyanennyivel csökken. 
 
Határidő:  2009. március 31. 
Felelős:  főépítész 
 

Hatodik napirend:  
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László és Kunkliné 
Dede Erika válaszolt.  
 
Kanizsay Béla: Örül, hogy az önkormányzatnak nincs hitele. A 
Számvevőszék sem talált komoly problémákat.  
 
Szandai Kázmér: A hitel-kérdésről külön tárgyalt a pénzügyi bizottság. 
A mérlegben a bevételi résznél a hitelfelvétel sorban láthatók összegek, 
illetve a kiadási oldalnál jelentős tételek szerepelnek. Vannak 
többletbevételei az önkormányzatnak, egyes kiadások pedig nem 
teljesültek a tavalyi évben, így vált lehetővé az, hogy hitelfelvétel nélkül 
zárta a 2008-as évet az önkormányzat. A költségvetés készítésekor 
jelentős költségvetési tartalékot kell meghatározni.  
 
Dr. Sóvágó László: A városnak nincs hitele, gazdálkodása stabil, 
hitelmentes.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő rendeletet alkotta:  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 2/2009.( I.29.) számú rendelete Hajdúszoboszló 
Város 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.28.)számú 

rendelet módosítására 

 
1 § 

 
A 2008. évi Költségvetési Rendelet 2.§ /1/-/3/ bekezdései az 
alábbiak szerint módosulnak: 
 

II. FEJEZET 
 

A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 
 

/1/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés előirányzatait, 
bevételek és kiadások egyenlegét 
    6.661.081 eFt bevétellel, 
    7.455.729 eFt kiadással és 
       794.648 eFt hiánnyal állapítja meg. 
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/2/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés bevételi 
főösszegét 7.455.729 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend 
szerinti részletezésben: 
 

Működési jellegű bevételek 
 
1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/ 756.144 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/            
          63.471 eFt 
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/      988.486 eFt 
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
    eszközök /4 és 5 sz. mellékletek/   237.552 eFt 
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/ 492.484 eFt 
6. Állami támogatások            1.997.629 eFt 
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/     736.504 eFt 
 
 Működési jellegű bevételek összesen: 5.272.270 eFt 
 

Felhalmozási jellegű bevételek 
 
1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/  494.832 eFt 
2. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/       1.700 eFt 
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/     
                   501.279 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű bevételek összesen: 997.811 eFt 
 Pénzmaradvány igénybevétele   391.000 eFt 
Hitelfelvétel         794.648 eFt 
 
Bevételek mindösszesen:            7.455.729 eFt 
 
/3/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés kiadási főösszegét 
7.455.729 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
részletezésben: 
 

Működési jellegű kiadások 
 
1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/         3.263.600 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/        
          247.948 eFt 
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/   902.106 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/   358.675 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/    308.688 eFt 
6. Átadott pénzeszközök         50.978 eFt 
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/      187.408 eFt 
8. Általános tartalék                   5.000 eFt 
9. Karbantartási kiadások           2.264 eFt 
  
 Működési kiadások összesen:  5.326.667 eFt 
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Felhalmozási jellegű kiadások 
 

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és9.sz.mellékletek/         
        99.570 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10.,14 és 15.sz.mell./        
             1.489.773 eFt 
3. Intézményfelújítások        5.428 eFt 
4. Lakásgazdálkodás           500 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű kiadások összesen:    1.595.271 eFt 
 
Hiteltörlesztés      387.000 eFt 
Pénzmaradványt terhelő kifizetések            146.791 eFt 
 
Kiadások mindösszesen:          7.455.729 eFt 
 

2 § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2008. január 1-től a 2008. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 
 

Hetedik napirend:  

 
A,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és nem támogatta, tekintettel a dűlőutak állapotára, 
állagára. A bizottság javasolja, hogy olyan megoldást valósítsanak meg, 
amely az út állapotát nem rongálja.   
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv) szavazat és 3 
tartózkodás (Szandai Kázmér, Kanizsay Béla, Nagy Bálint) mellett 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 5/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 
0842/2, 0857, 0856 hrsz-ú ingatlanokon az Aquman Kft. tervei 
alapján a Juhker Kft. – a 0855/1-11 hrsz. alatt létesítendő 
öntözőtelepének üzemeltetéséhez – ideiglenes jelleggel (május 
20. és szeptember 10. között) - mobil öntözőcsövet fektessen 
térszín alatt 10 cm-es fedéssel. A Kft. az önkormányzati területet 
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térítésmentesen használhatja, 100 eFt út helyreállítási kaució 
megfizetése mellett. A kaució fizetési határideje minden év május 
1.-e, a helyreállítási és kaució visszafizetésének határideje minden 
év szeptember 30-a. A kaució visszafizetése minden évben a 
MGB szemléjét követően kerülhet sor. A terület használatára 
vonatkozó megállapodás minden évben meghosszabbításra kerül, 
az érvényben maradásának feltétele a kaució megfizetése.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2009. május 20. 
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, az eredeti határozati javaslatot nem támogatta. Módosító 
javaslata a bizottságnak, hogy a szakértői véleményben szereplő 
20.600 Ft + ÁFA/m2 áron legyen lehetőség a közterület 
megvásárlására az ingatlanviszonyok rendezésre érdekében.  
 
Lőrincz László: A pénzügyi bizottság ülésén ismertetve lett a szakértői 
vélemény, ami azt tartalmazta, hogy ezen a területen a szokásos piaci 
érték 20.600 Ft/m2, de ennek az ingatlannak a konkrét értékét 
10.300Ft-ra értékelte.  
 
Váradi Ferenc: Nem érti, hogy az adott ingatlanra miért adtak ki építési 
engedélyt, mivel két területen fekszik. A két terület összevonását a 
tulajdonosnak, saját költségén kell elvégeztetni, ez nem szerepel az 
anyagban.  
 
A képviselő-testület a pénzügyi, gazdasági bizottság módosító 
javaslatát 6 igen (Majoros Petronella, Szandai Kázmér, Radácsi 
Gusztáv, Harsányi István, Nagy Bálint, Marosi György Csongor), 2 nem 
(Váradi Ferenc, Dede Ernő) szavazat és 8 tartózkodás (Kocsis Róbert, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Erdei Gyula, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta; az eredeti 
előterjesztést 15 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László), 1 nem 
(Radácsi Gusztáv) szavazat és 1 tartózkodás (Nagy Bálint) mellett 
támogatta és a következő határozatot hozta:  
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 6/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 5725/2 hrsz-ú közterület 
megnevezésű, 63 m2 nagyságú, jelenleg Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő ingatlan eladásához az 
Arany János utca 42. szám alatti 5725/1 hrsz.-ú ingatlan 
tulajdonosai részére 10.300 Ft/m2 + Áfa, vagyis 650.000 Ft + Áfa 
értékben. 
Vevők az ingatlan vételárát az adásvételi szerződés aláírásával 
egyidejűleg kötelesek megfizetni az önkormányzat részére. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ingatlant forgalomképessé minősíti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2009. március 31. 
Felelős: jegyző 
 

C,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
Kanizsay Béla: Az előterjesztésben elírást talált: az első oldal lap alján 
a Bárdos Iskolánál a létszámváltozás nem mínusz, hanem plusz 19,7 
fő. A nyugdíjas étkeztetéssel kapcsolatosan elmondta, hogy nem 
támogatja, hogy az iskolákban történjen, mivel ez minden évben 
jelentős pluszkiadást jelent az önkormányzatnak.  
 
Erdei Gyula: Váradi képviselő úr kérdésére elmondta, hogy a Bárdos 
Iskola pontos számítást nyújtott be. A Keleti-főcsatorna 
üzemeltetésénél a bérleti díj volt a jelentős összeg, amit az 
önkormányzat fizetett. Jövő évtől nem lesz meg a nyugdíjasok számára 
az a lehetőség, hogy kedvezményesen étkezzenek az iskolákban.  
 
Váradi Ferenc: 2009-től megszűnik a kedvezményes étkeztetés a 
nyugdíjas pedagógusok számára, ezért lett megemelve az étkeztetés 
összege.  
 
Tarcsi András: A Közgazdasági Szakközépiskola energia-pótigényével 
kapcsolatban elmondta, hogy a pótigény azért lett elutasítva, mert az 
intézmény nem tervezett be a dologi kiadások közé semmilyen 
összeget energiafelhasználásra.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, 
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Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat és 2 tartózkodás (Radácsi 
Gusztáv, Marosi György Csongor) mellett elfogadta az előterjesztést és 
a következő határozatot hozta és rendeletet alkotta:  
 
 7/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4.078 ezer Ft pótelőirányzatot biztosít az alábbi intézmények 
részére: 
1. Thököly Imre Kéttannyelvű Ált. Iskola  505 eFt.  
2. Bárdos Lajos Ált. Iskola           1.578 eFt.  
3. Hőgyes Endre Gimnázium     615 eFt.    
4. Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetés         1.380 eFt. 
 
A pótelőirányzat fedezete a fel nem használt 2008. évi 13. havi bér 
maradványa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2/2009.( I.29.) számú rendelete Hajdúszoboszló 
Város 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.28.)számú 

rendelet módosítására 

 
1 § 

 
A 2008. évi Költségvetési Rendelet 2.§ /1/-/3/ bekezdései az 
alábbiak szerint módosulnak: 
 

II. FEJEZET 
 

A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 
 

/1/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés előirányzatait, 
bevételek és kiadások egyenlegét 
    6.661.081 eFt bevétellel, 
    7.455.729 eFt kiadással és 
       794.648 eFt hiánnyal állapítja meg. 
 
/2/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés bevételi 
főösszegét 7.455.729 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend 
szerinti részletezésben: 
 

Működési jellegű bevételek 
 
1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/ 756.144 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/            
          63.471 eFt 
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/      988.486 eFt 
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4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
    eszközök /4 és 5 sz. mellékletek/   237.552 eFt 
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/ 492.484 eFt 
6. Állami támogatások            1.997.629 eFt 
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/     736.504 eFt 
 
 Működési jellegű bevételek összesen: 5.272.270 eFt 
 

Felhalmozási jellegű bevételek 
 
1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/  494.832 eFt 
2. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/       1.700 eFt 
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/     
                   501.279 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű bevételek összesen: 997.811 eFt 
 Pénzmaradvány igénybevétele   391.000 eFt 
Hitelfelvétel         794.648 eFt 
 
Bevételek mindösszesen:            7.455.729 eFt 
 
/3/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés kiadási főösszegét 
7.455.729 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
részletezésben: 
 

Működési jellegű kiadások 
 
1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/         3.263.600 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/        
          247.948 eFt 
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/   902.106 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/   358.675 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/    308.688 eFt 
6. Átadott pénzeszközök         50.978 eFt 
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/      187.408 eFt 
8. Általános tartalék                   5.000 eFt 
9. Karbantartási kiadások           2.264 eFt 
  
 Működési kiadások összesen:  5.326.667 eFt 
 

Felhalmozási jellegű kiadások 
 

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és9.sz.mellékletek/         
        99.570 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10.,14 és 15.sz.mell./        
             1.489.773 eFt 
3. Intézményfelújítások        5.428 eFt 
4. Lakásgazdálkodás           500 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű kiadások összesen:    1.595.271 eFt 
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Hiteltörlesztés      387.000 eFt 
Pénzmaradványt terhelő kifizetések            146.791 eFt 
 
Kiadások mindösszesen:          7.455.279 eFt 
 

2 § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2008. január 1-től a 2008. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 

 
D,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és jegyző úr szóbeli kiegészítéseivel együtt egyhangúlag 
támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és jegyző úr szóbeli kiegészítéseivel 
együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: A szóban forgó területen út megy keresztül. Nem 
támogatja az előterjesztést. Rendbe kell tenni azt a területet, a 
részletes rendezési terv is borul, ha megépül ott a magánút.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Ez az egyetlen megoldás arra vonatkozóan, hogy 
17 ingatlan közúti megközelíthetősége biztosítva legyen. Korábban már 
eldöntötte a testület, hogy megépíti az utat, csak annyi a változás, hogy 
magánútként lehet megépíteni. Ha a Helyi Építési Szabályzatba bekerül 
a módosítás, akkor a közforgalom számára megnyitott útként fog 
üzemelni. Az az út, amely eddig a megközelítést lehetővé tette, 
akadályozná a szóban forgó ingatlanok megközelítését. Ez az egyetlen, 
jogszerű megoldás.  
 
A képviselő-testület 12 igen (Majoros Petronella, Nagy Bálint, Máté 
Lajos, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László), 2 nem (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc) szavazat és 2 
tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor) mellett 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 8/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, 0346 hrsz-ú ingatlanon történő út kialakítása 
érdekében az alábbiakhoz járul hozzá:  
- Hatálytalanításra kerül a Franco Kft. és Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata között 2008. november 3-án, a 0346 hrsz-ú 
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ingatlan 1040/13635 m2 nagyságú területére létrejött adásvételi 
szerződés.  
- Ezzel egyidejűleg az önkormányzat megállapodást köt a 
Franco Kft.-vel, mint a 0346 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával, hogy 
már most feltétlen hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 0346 hrsz-ú 
ingatlanon magánút kerüljön megépítésre, amit a szomszédos 
ingatlan ok tulajdonosainak joga van használni, ugyanakkor 
minden további ellenszolgáltatás nélkül hozzájárul, hogy az 
önkormányzat a magánút 1040 m2 nagyságú területét – a korábbi 
adásvételi szerződésben szereplő- bruttó 10.108.800,-Ft 
összegen kisajátítsa. 
- Az önkormányzat megállapodást köt a Tesco-Global Zrt, és 
a Hofer Magyarország Zrt-vel, melyben a két cég hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy a kisajátításhoz szükséges fedezet a határozat 
meghozataláig az önkormányzatnál marad letétben.  
- A Helyi Építési Szabályzat következő módosításakor az 
önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy kezdeményezi a 
0346 és a 0347 hrsz-ú ingatlanon kialakított 12 m széles út 
szabályozási terven történő feltüntetését.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: azonnal, illetve 2009. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

Nyolcadik napirend:  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 9/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az általa létrehozott Programkoordinációs Bizottság 2008. éves 
munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
2.) A Programkoordinációs Bizottság elmúlt 3 éves munkája során 
szerzett tapasztalatai alapján megállapítjuk, hogy a város 
kulturális életében (elsősorban a kiemelt nyári szezonban tartandó 
nagyrendezvényekre, valamint a kiemelkedő, és/vagy helytörténeti 
jelentőségű évfordulók megünneplésére) szükség van egy 
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integráló szervezeti egységre, az operatív munkát irányító 
koordináló szervezetre, ezért Hajdúszoboszló Város 
Képviselőtestülete 2009-ben is felhatalmazza a 
Programkoordinációs Bizottságot (munkacsoportot) a mellékelt 
Szervezeti és Működési Szabályzat alapján történő működéséhez. 
 
Határidő: 2009. december 31.  
Felelős:   irodavezető  
 

Kilencedik napirend:  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
Váradi Ferenc: Kéri a bizottság elnökét, néhány szóban foglalja össze 
az egyesület munkáját, mivel ő maga nem látja, hogy miért érdemes az 
önkormányzatnak benne lenni ebben a szövetségben.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem fogadja el a beszámolót, mivel nem látja 
értelmét az egyesület tevékenységének.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Véleménye szerint érdemes egy évig még tagja 
lenni a szövetségnek, hiszen idegenforgalom szempontjából és 
pályázat benyújtásakor is hasznos lehet a tagság.  
 
Nagy Bálint: Négy országnak kínálnak lehetőséget a tagságra. A 
legutóbbi közgyűlésen többen sérelmezték, hogy a bevételek nagy 
részét bérköltségre fordítják. Új menedzsment állt össze, akik 
remélhetőleg jobban képviselik majd a szövetséget. Nehezen indult el a 
munka, de több rendezvény is megrendezésre került az elmúlt évben a 
szövetség támogatásával.  
 
A képviselő-testület 13 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Radácsi Gusztáv), 2 nem (Váradi Ferenc, Dr. 
Sóvágó László) szavazat és 2 tartózkodás (Máté Lajos, Tarcsi András)  
mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 10/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

A egyesület elfogadott Alapszabályából és a tájékoztatóból 
egyértelműen kiderül, hogy Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának alapvető érdekeivel, céljaival és terveivel 
megegyeznek a „Városok és Falvak Szövetsége – Kulturális 
Régió” egyesület elképzelései, jövőbeni tervei, ezért 
Hajdúszoboszló a későbbiekben is aktívan közreműködik az 
egyesület munkájában; Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a beszámolót elfogadja. 
A képviselő-testület kötelezettséget vállal, hogy 2009. évi 
költségvetésében a „Városok és Falvak Szövetsége – Kulturális 
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Régió” éves tagdíjához (lakosonként 10 eurocent, azaz 2362 €) 
szükséges anyagi támogatást biztosítja. 
 
Felelős: jegyző, irodavezető 
Határidő: 2009. június 30. 
 

Tizedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a kiosztott határozati javaslatot egyhangúlag 
támogatta.  
 
Majoros Petronella: A mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és a következő kiegészítéssel támogatta: „a 
mezőgazdasági bizottság felkéri a társulatot, hogy a kotrás során 
keletkezett kotralékot a szabályok szerint kerítsék el, a csatorna mellett 
lévő földutakat pedig tartsák karban.”  
 
Dr. Papp Jenő: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület a javasolt kiegészítéssel együtt 15 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Radácsi Gusztáv) szavazat és 2 tartózkodás (Kanizsay Béla, 
Dr. Papp Jenő) mellett elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 11/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hamvas-Sárréti Vízgazdálkodási Társulat (4150 Püspökladány, 
Rákóczi u. 14.) részére ingyenes használati jogot biztosít 2015-ig a 
tulajdonában lévő 0432 hrsz-ú (1 ha 6217 m2) és a 0419/2 hrsz-ú (1 ha 
3196 m2) csatorna megnevezésű ingatlanokra.  
A képviselő-testület felkéri a társulatot, hogy a kotrás során keletkezett 
kotralékot a szabályok szerint kerítsék el, a csatorna mellett lévő 
földutakat pedig tartsák karban. 
Felhatalmazza a polgármestert a használati jog átadására vonatkozó 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2009. december 31.  
Felelős:   jegyző  
 

Tizenegyedik napirend:  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei 
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Gyula, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 12/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

  Felelős:   - 
 

Tizenkettedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: Örömmel tapasztalta a tájékoztatóban, hogy 
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium Örvendi László 
képviselő úr megkeresésére azt a választ adta, hogy még ebben az 
évben jelölni kívánják Hajdúszoboszlót az M35-ös autópályán. Ez a 
döntés idegenforgalmi szempontból is szükséges és fontos. Kéri jegyző 
urat, hogy vegyék fel a minisztériummal a kapcsolatot ez ügyben.  
 
Váradi Ferenc: A minisztérium levelével kapcsolatban elmondta, hogy 
Örvendi képviselő úr levelének másolatát csatolhatták volna, illetve több 
elírást is tapasztalt a levélben.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 13/2009. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  

 
Határidő: -  
Felelős: - 
 

Tizenharmadik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság kivizsgálta Kanizsay 
képviselő úr fogott telkekkel kapcsolatos kérdését. Megkapta a 
bizottság a vagyoncsoport listáját a fogott telkekről. Nem tudott 
megoldást az évtizedek óta fennálló problémára a bizottság, javasolja, 
hogy azon ingatlanoknál, ahol tulajdonrésze van az önkormányzatnak, 
tegyen lépéseket az ingatlanviszonyok rendezésére. A bizottság a 
választ elfogadta. A jövőben foglakozni kell ezzel a kérdéssel.  
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Kanizsay Béla: Tény, hogy a szóban forgó ingatlanokban élő emberek 
hajlandóak lennének kifizetni a telek árát az önkormányzatnak, de 
akkor is ott laknak, ha nem fizetik ki a telket. Kéri, hogy tegyen az 
önkormányzat lépéseket a probléma megoldására.  
 

Kérdések:  

 
Marosi György Csongor: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Az eddigi évek 
során a közmeghallgatásokon feltett kérdésekre megkapták a 
képviselők a választ. A decemberi közmeghallgatáson feltett 
kérdésekre azonban ezidáig nem kaptak választ. Akkor elhangzott egy 
kérdés a Művelődési Ház kéményének tűzfalba történő beépítésével 
kapcsolatban. Erre a kérdésre szeretne választ kapni.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A februári testületi ülésre készül válasz.  
 
Vágó Zsolt: Főkönyvelő Úrhoz intézi kérdését. A Soproni temetővel 
kapcsolatban az a testületi döntés született, hogy pályázat útján 
értékesíti az önkormányzat. Volt-e jelentkező a pályázatra? Szó volt 
arról, hogy ha az önkormányzat számolná fel a temetőt és 
hasznosítaná, akkor erről készülne egy tanulmányterv. Elkészült-e ez, 
ha nem, mikorra készül el?  
 
Lőrincz László: A pályázat kiírásra került, több sajtófórumon 
megjelent, nem nyújtottak be rá pályázatot. Akkor van értelme 
tanulmánytervet és felmérést végezni, ha van érvényes pályázat és 
össze lehet hasonlítani az ajánlatokat.  
 
Erdei Gyula: Főkönyvelő Úrhoz intézi kérdését. Az intézmények 
december végén megkapták a tervezési irányelveket, amelyekben le 
volt írva, mit-hogyan kell tervezni a költségvetésben. Abban szerepelt, 
hogy a nyugdíjas pedagógusok étkeztetését nem lehet tervezni. Ebből 
több bonyodalom is származott, amikor év elején mentek a nyugdíjas 
pedagógusok étkezésért. Miért nem lehetett ezt leegyeztetni az 
intézményekkel előre? Van-e olyan önkormányzati rendelkezés, amely 
az eddigi gyakorlatot megváltoztatta?   
 
Lőrincz László: Nincs ilyen testületi döntés. A pénzügyi iroda a korábbi 
évek gyakorlatától eltérően döntött így, mert méltánytalan az 
intézményekkel szemben, hogy az aktív dolgozók többet fizetnek, mint 
a nyugdíjasok. Ha a testület a költségvetésben biztosít rá fedezetet, 
akkor továbbra is megoldott lesz a kedvezményes étkeztetés.  
 
Erdei Gyula: Nem fogadja el a választ.  
 
A képviselő-testület 3 igen (Váradi Ferenc, Dr. Sóvágó László, 
Kanizsay Béla), 6 nem (Kocsis Róbert, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, 
Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Erdei Gyula) szavazat és 6 tartózkodás 
(Harsányi István, Szandai Kázmér, Dede Ernő, Dr. Rácz Tiborné, 
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Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő) mellett nem fogadta el Lőrincz 
László főkönyvelő Erdei Gyula képviselő kérdésére adott válaszát és a 
következő határozatot hozta:  
 
 14/2008. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Lőrincz László főkönyvelő Erdei Gyula képviselő 
kérdésére adott válaszát a kedvezményes nyugdíjas étkeztetés 
megszűnésével kapcsolatosan. A kérdés kivizsgálásával 
megbízza az önkormányzat pénzügyi, gazdasági bizottságát.  
 
Határidő: 2009. február 26.  
Felelős:   bizottsági elnök 

  
Dr. Rácz Tiborné: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. A megyében több 
településen is felszereltek térfigyelő kamerákat, melyeket pályázat útján 
lehetett nyerni. Pályázott-e, illetve fog-e a későbbiekben pályázni a 
város?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Rendőrkapitány Úrral korábban egyeztetett azzal 
kapcsolatosan, hogy milyen eszközök és lépések szükségesek a 
közbiztonság javítása érdekében és milyen lehetőségeket tud kínálni a 
rendőrség. Eddig nem érkezett válasz Rendőrkapitány Úrtól. A 
térfigyelő kamerák működtetése nem lehetséges a rendőrség nélkül.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Nem fogadja el a választ.  
 
A képviselő-testület 7 igen (Kocsis Róbert, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dr. Sóvágó László, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla), 5 nem (Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint) szavazat és 4 tartózkodás (Majoros 
Petronella, Erdei Gyula, Harsányi István, Dr. Papp Jenő) mellett nem 
fogadta el a jegyző Dr. Rácz Tiborné képviselő kérdésére adott 
válaszát.  
 
 15/2008. (I. 29.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el a jegyző Dr. Rácz Tiborné képviselő kérdésére 
adott válaszát térfigyelő kamerák pályázati úton történő 
beszerzésével kapcsolatosan. A kérdés kivizsgálásával megbízza 
az önkormányzat ügyrendi, igazgatási, jogi bizottságát.  
 
Határidő: 2009. február 26.  
Felelős:   bizottsági elnök 

 
Váradi Ferenc: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Elkészült-e már 
a belvíz, csapadékvíz részletes rendezési terve? Ha igen, miért nem 
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látta a testület és a bizottságok sem? A határidő 2007. december 27-e 
volt. Az önkormányzat több mint 15 millió forintot költött a tervre.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Való igaz, hogy igen nagy összeget fordított 
az önkormányzat ennek az állapot-felvételi tervnek az elkészítésére. 
Már korábban is jelezte a műszaki iroda a testületnek és a 
bizottságoknak, hogy a városban nagyon sok olyan csatornahálózat 
létesült, amely vízjogi létesítési engedéllyel nem rendelkezik. Amíg 
ezek az engedélyek nincsenek meg, addig nincs lehetőség a 
fejlesztésre. Az állapotfelvételi terv része volt a több mint 500 millió 
forintos pályázatnak is, hiszen erre épült a fejlesztési javaslat. A tervet a 
műszaki irodán bármikor meg lehet tekinteni. Kivonatos formát készít az 
anyagról, amit minden képviselő megkap.  
 

Interpellációk:  

 
Marosi György Csongor: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. 
A Bányász utca – Arany János utca sarkán korábban kihelyezésre 
került a parkolóban az a tábla, hogy csak személygépkocsival lehet 
megállni. Ezt a táblát letörték és a mai napig nem történt meg a csere, 
kéri ennek végrehajtását.  
 
Erdei Gyula: Főmérnök Asszonyhoz és Jegyző Úrhoz intézi 
interpellációit. A Csanády téren lévő közlekedési lámpa nem villog, kéri 
ennek megvizsgálását. A legutóbbi testületi ülésen elfogadásra került a 
távhő díjának emelése. Ezt követően a Közüzemi Kft igazgatója 
tájékozatót tartott a közös képviselőknek, amelyen ő is jelen volt. Az 
egyik fő probléma az volt, hogy nem értesültek időben a lakók a 
díjemelésről. Hogyan tud kommunikálni a város a lakossággal, 
különösen ilyen fontos ügyekben, mint a díjemelés?  
 
Dr. Vincze Ferenc: A Közüzemi Kft-nek ugyanolyan feladata a 
lakosság tájékoztatása, mint az önkormányzatnak, ráadásul náluk 
meglévő speciális szakértelmet igényel a kérdés.  
 
Erdei Gyula: Nem fogadja el a választ.  
 
A képviselő-testület 12 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dr. Papp Jenő, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Dr. 
Sóvágó László), 1 nem (Erdei Gyula) szavazat és 4 tartózkodás (Dr. 
Rácz Tiborné, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő) 
mellett elfogadta a jegyző Erdei Gyula interpellációjára adott válaszát.  
 
Vágó Zsolt: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. Az elmúlt 
időszakban többen is megkeresték körzetéből azzal kapcsolatosan, 
hogy ha elromlik a közvilágítás, nem tudják, kihez forduljanak. Kéri 
Főmérnök Asszonyt, intézkedjen, hogy szórólap formájában értesülve 
legyenek a lakosok arról, kihez fordulhatnak ilyen esetben. Arra is 
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panaszkodnak, hogy néha több hétbe is kerül, mire a bejelentés után 
megjavítják a világítást.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Jelezni fogja a problémát az üzemeltető felé. 
Nem minden esetben az égő hibája okozza a problémát, ilyenkor az E-
On végzi a javítást. 15 nap áll rendelkezésre jogszabály alapján a hiba 
javítására. Az irodán jól működik a hibabejelentés.  
 

Bejelentések:  

 
Nagy Bálint: A képviselő-testület Majoros Petronella képviselő asszony 
Városi Televízió működésével kapcsolatos interpellációjára adott 
választ nem fogadta el a decemberi ülésen. Az interpelláció 
kivizsgálásával a testület a kulturális és sport bizottságot bízta meg. A 
hétfői ülésén a bizottság meghallgatta az intézmény főszerkesztőjét, a 
kérdésekre adott válaszait nem fogadta el. A bizottság indítványozza a 
februári testületi ülésre egy előterjesztés készítését, amely részletesen 
tájékoztatja a testületet a Városi Televízió jövőbeni feladatairól, 
célkitűzéseiről.  
 
A képviselő-testület 17.30 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 

K.m.f. 
 
 

  Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 
polgármester                                                       jegyző 

 

 
 
 
 


