
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2009. szeptember 10-én 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.   
 

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

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a képviselő-testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő 
napirendek megtárgyalását és elfogadását javasolta, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a következő napirend felvételéről szavazzon a 
testület: Előterjesztés a 3. számú fogorvosi praxis 
tulajdonosváltozásáról.  
 
A képviselő-testület a 3. számú fogorvosi praxis tulajdonosváltozásáról 
szóló előterjesztés napirendre vételével 15 igen (Dede Ernő, Erdei 
Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyetértett; a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalásával 15 
igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, 
Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
mellett egyetértett és az alábbi napirendet fogadta el:  
 

Napirend:  
 
1. Előterjesztés a 3. számú fogorvosi praxis tulajdonosváltozásáról  
Előadó: jegyző 
 
2. Javaslat az Oktatási Bizottságba nem képviselő tag 

megválasztására és eskütételére 
Előadó: bizottsági  elnök 
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3. Előterjesztés TDM-pályázattal kapcsolatos további előkészítő 
döntések meghozatalára   
Előadó: TDM munkacsoport 
 
4. Előterjesztés geotermikus hőerőmű létesítésével kapcsolatban  
Előadó:  Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója 
 
5. Előterjesztés a Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke és csoportvezető  
 
6. Előterjesztés a Járóbeteg-Ellátó Centrum európai uniós 
fejlesztési pályázatának saját forrás kiegészítésére 
Előadó: jegyző 
 
7. a.) Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására, 
b.) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2009. évi költségvetésének 
féléves végrehajtásáról 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
8. Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
a. néhai Rácz György hagyatékával kapcsolatosan, 
b. a MAZSIHISZ  kérelméről, 
c. a HAJDÚ-ÉP Kft.kérelméről, 
d. a 43/5 hrsz-ú beépítetlen terület bérbeadásáról, 
e. a 9421 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítésére, 
f. a Soproni temető értékesítésére 
g. a „Lungo Drom” Hajdúszoboszlói Tagszervezete 
helyiségigényére 
Előadó: jegyző, 
             irodavezető-főkönyvelő 
 
9. Előterjesztés pályázatírói díj megfizetésére  
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
10. Előterjesztés Hajdúszoboszló autópályán történő jobb előre 
jelzésére 
Előadó: jegyző 
 
11. Előterjesztés a Németországból Debrecenbe menetrendszerint 
közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási 
támogatására  
Előadó: polgármester 
 
12. Előterjesztés a 2009. évben tervezett fásításról 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
13. Előterjesztés a közvilágítási hálózat bővítésének igényéről 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
  
14. Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntésről 
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Előadó: polgármester 
 
15. Tájékoztató a volt 3. számú Általános Iskola épületének 
hasznosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
16. Tájékoztató a városi uszoda tető káresemény  vis maior 
támogatásáról 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
17. Tájékoztató a város csapadékvíz hálózatának fejlesztésével 
kapcsolatos pályázatról 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
18. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 
19. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
 Előadó: polgármester 
                           
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 

Első napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 169/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi dr. Szabóné Asztalán Mária bejelentését a területi 
ellátási kötelezettséggel járó 3. számú fogorvosi praxis 
tulajdonjogának átadására vonatkozóan. 
Felkéri a jegyzőt, hogy készítse el dr. Szerző Ákos fogorvossal a 
praxis működtetéséhez szükséges megállapodás-tervezetet és azt 
terjessze elő jóváhagyás végett a képviselő-testület soron 
következő ülésére. 
 
Határidő: 2009. október 31. 
Felelős: jegyző 
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Második napirend:  

 
A képviselő-testület 16 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Kocsis Róbert, Váradi 
Ferenc)szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 170/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Katzirczné Tóth Andreát (Hajdúszoboszló Vörösmarty utca 12.) 
az Oktatási Bizottság tagjának 2009. szeptember 10. napjától 
megválasztja. 
 
Határidő: 2009. szeptember 10. és folyamatos  
Felelős:   jegyző 
 

Harmadik napirend:  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. Ez az előterjesztés a korábban elfogadott 
testületi döntésekre épül, plusz feladatokat határoz meg, tájékoztatja a 
testületet arról, hogy csúszik a pályázat beadási határideje. Kéri, hogy 
támogassa a testület a határozati javaslatot.  
 
Örvendi László: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és a pénzügyi bizottság által elmondott válaszokkal 
együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Több kérdés is felmerült, 
amelyek tisztázásra kerültek.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 171/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általa már korábban elhatározott Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment létrehozására irányuló pályázati projekt 
előkészítéseként a munkacsoport szakmai javaslatait elfogadja és 
dönt: 
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 A hajdúszoboszlói Turisztikai Desztináció Menedzsment 
Szervezet (HTDMSZ), azaz a Hajdúszoboszlói Turisztikai 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
cégbejegyzésének elindítására, az eredeti szervezetfejlesztési 
tervekkel összhangban 2009. szeptember 15-e és október 15-e 
között kerüljön sor.  
 
 A Kft. Ügyvezetői pozícióját átmenetileg, a TDM 
Szervezet bejegyzését követően határozott időre, a nyílt pályázat 
lezárultáig és az új TDM menedzser hivatalos munkába-állásáig 
Bodnár László, jelenlegi Tourinform Irodavezető töltse be. 
 
 Az Új TDM Menedzser/ügyvezető igazgató kiválasztása, 
a pályázatban előírt kötelező feltételek betartásával történjék: 
o A Munkaszervezet vezetőjét a Non-profit Kft Tulajdonosi 
Taggyűlése és a TDM EMCS delegáltja a pályázók írásos 
pályázati anyagának átolvasása és a meghallgatásra érdemes 
pályázók - igény szerint többszöri - személyes meghallgatását 
követően válasszák ki. A vezető kiválasztásában kompetensek a 
Tulajdonosok képviselői és a TDM EMCS delegáltja, 1-1 
szavazattal. A döntést a delegáltak konszenzussal hozzák meg.  
o Az a szakmai jelentkező nyerheti el a TDM Szervezet 
menedzserének/ügyvezető igazgatójának a pozícióját, aki a 
felhívásban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel és az 
elkészített pályázati szakmai anyaga megfelelő szakmai 
színvonalú. 
 Az álláshely próbaidővel határozatlan ideig tölthető be, kiemelt 
bérezés megegyezés szerint. 
o A hajdúszoboszlói TDM menedzseri pozíció betöltésére 
irányuló pályázati felhívás a Képviselő Testületi döntést követően  
 2009. szeptember 15-e és 20-a között jelenjék meg,  
 a pályázatok beadási határideje 2009. október 30.,  
 a pozíció előreláthatólag 2010. januárjától tölthető be.   
 
 Következő ülésén a pályázat benyújtása érdekében 
elvégzett további lépésekről kér tájékoztatást a munkacsoporttól. 
 
Határidő: 2009. novemberi képviselő-testületi ülés 
Felelős:    munkacsoport vezető, illetve jegyző 

 

Negyedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Közüzemi Kft. 
ügyvezető igazgatója.  
 
Örvendi László: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az Igazgató Úr által elmondott kiegészítésekkel együtt 
egyhangúlag támogatta.  
 
Nyéki István: A korábbi testületi ülésen elhangzott felvetéseknek 
megfelelően a határozati javaslat kiegészül a következőkkel: „Az 
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együttműködési megállapodás 8.2. pontjában (az Önkormányzat a 
Projektbizottság ilyen igénye alapján – szövegrész után) az alábbiak 
szerepeljenek: megtesz minden tőle elvárható intézkedést – például az 
Önkormányzat tulajdonában álló ingatlan(ok) csereingatlanként történő 
felajánlása, stb. – annak érdekében, hogy, továbbá: illetve annak 
érdekében, hogy a Projekttársaság az adott ingatlan tulajdonjogát 
harmadik féltől/felektől közvetlenül és késedelem nélkül 
megszerezhesse. Az együttműködési megállapodás 9.2. pontjának 
utolsó mondata az alábbi: Felek már most rögzítik, hogy a 
projekttársaság által a Távhőszolgáltató résznél értékesítendő távhő 
Távhőszolgáltató átvételi helyén levő, a távhő fogadására alkalmas 
csatlakozási pontig történő eljuttatására szolgáló vezetékrendszer 
létesítésével kapcsolatos költségek a Projekttársaságot terhelik.” 
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: Nem kapott a testület semmilyen műszaki tájékoztatást 
a hőerőmű létesítésével kapcsolatosan. Így nem tudja támogatni az 
előterjesztést.  
 
Nyéki István: A testületnek nem a műszaki tartalomban kell állást 
foglalnia. A beruházás a testület döntésétől függetlenül is 
megvalósulhat. Egy gazdasági modellről tárgyal a testület, illetve arról, 
hogy a felszabaduló energiát kívánja-e hasznosítani. Az előző ülésen 
támogatták, hogy egy ilyen jellegű beruházás épüljön a város 
vonzáskörzetében.  
 
A képviselő-testület 13 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Vágó Zsolt), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás 
(Dr. Sóvágó László) mellett támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 172/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város közigazgatási területén geotermikus erőmű létesítésére és 
üzemeltetésére a PannErgy Polifin Kft-vel közösen létrehozza a 
„Hajdúszoboszlói Geotermia Zrt”-t.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hajdúszoboszlói 
Geotermia Zrt. megalakításával kapcsolatos – a képviselő-testület 
által elfogadott tartalmú – szerződéseket (Szindikátusi Szerződést, 
Zrt. Alapszabálya, Kölcsönszerződés, Együttműködési 
Megállapodás, Szerződés európai típusú eladási jog alapítására, 
Szerződés amerikai típusú vételi jog alapítására) aláírja, az alábbi 
módosításokkal: Az együttműködési megállapodás 8.2. pontjában 
(az Önkormányzat a Projektbizottság ilyen igénye alapján – 



 7 

szövegrész után) az alábbiak szerepeljenek: megtesz minden tőle 
elvárható intézkedést – például az Önkormányzat tulajdonában 
álló ingatlan(ok) csereingatlanként történő felajánlása, stb. – 
annak érdekében, hogy, továbbá: illetve annak érdekében, hogy a 
Projekttársaság az adott ingatlan tulajdonjogát harmadik 
féltől/felektől közvetlenül és késedelem nélkül megszerezhesse. 
Az együttműködési megállapodás 9.2. pontjának utolsó mondata 
az alábbi: Felek már most rögzítik, hogy a projekttársaság által a 
Távhőszolgáltató résznél értékesítendő távhő Távhőszolgáltató 
átvételi helyén levő, a távhő fogadására alkalmas csatlakozási 
pontig történő eljuttatására szolgáló vezetékrendszer létesítésével 
kapcsolatos költségek a Projekttársaságot terhelik.” 
 
Határidő: 2009. december 31. és folyamatos  
Felelős:   Közüzemi Kft. ügyvezető igazgató 

 

Ötödik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
A képviselő-testület 16 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kocsis Róbert) és 
1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 173/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról szóló előterjesztést a mellékletekkel együtt.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 

Hatodik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Varga Tamás, a Járóbeteg-Ellátó 
Centrum igazgató-főorvosa.  

 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Tarcsi András, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi László, 
Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Kocsis Róbert) és 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat mellett támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 174/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 
19/2009. (VI.8.) ÖM rendelet alapján az önkormányzatok és jogi 
személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját 
forrás kiegészítése 2009. évi támogatására pályázatot nyújt be, a 
„Hajdúszoboszló Járóbeteg-Ellátó Centrum - a kistérségi 
egészségügyi alappillér fenntartható korszerűsítése” című  
nyertes pályázathoz kapcsolódóan. 
Az igényelhető EU Önerő Alap támogatás, a vállalt saját erő 50%-
a.  
 
Projekt összköltsége: 716.912.312 Ft 

Támogatás mértéke 
90%: 

645.221.000 Ft 

Önerő mértéke: 10%: 71.691.312 Ft 

Igényelhető EU 
Önerő Alap 
támogatás (az önerő 
50%-a) 

35.845.656 Ft 
 

 
Határidő: 2009. október 1. 
Felelős: jegyző 

 

Hetedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatta.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
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Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság, illetve az ügyrendi, 
igazgatási, jogi bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.    
A képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, 
Tarcsi András) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta és 
határozatot hozta:   
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 14/2009.(IX.10.) számú rendelete Hajdúszoboszló 

Város 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.26.)számú 
rendelet módosítására 

 
1 § 

 
(1) A 2009 évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2  (1) 
bekezdése az alábbira változik:  
„A képviselő-testület a 2009 évi költségvetés főösszegét 
7.257.636 eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
5.815.838 eFt működési célú bevétellel, 
5.355.730 eFt működési célú kiadással és 
460.108 eFt működési egyenleggel, valamint  
1.312.461 eFt felhalmizási célú bevétellel, 
1.901.906 eFt felhalmozási célú kiadással és 
 - 589.445 eFt felhalmozási egyenleggel,  
így 129.337 eFt felhalmozási célú hitellel állapítja meg.” 
 
(2) Az Ör. (2) bekezdése az alábbira változik: 
„A beruházásokat feladatonként a 3/a.; a felújításokat célonként a 
3/b. sz. mellékletek tartalmazzák.” 
 
(3) Jelen rendelet 1. 2. illetve 4. és 5 mellékletei az Ör. azonos 
számú mellékletei, a 3/a és 3/b mellékletek az Ör. 3. számú 
mellékletei helyébe lépnek. 
 

2 § 
 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2009. január 1-től a 2009. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 
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 175/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2009. évi első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az I. 
félévi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. 
félévben is. 
 
Határidő: azonnal 

 Felelős:    jegyző 
 

Nyolcadik napirend:  
 

A,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. Megköszöni mindenkinek a munkáját, aki 
segített annak érdekében, hogy a művész úr emléke megmaradjon.   
 
A képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, 
Tarcsi András) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 176/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
köszönettel elfogadja néhai Rácz György törvényes örökösei 
felajánlását az 1. számú melléklet szerinti vagyontárgyakra 
vonatkozóan, mely vagyontárgyak a korábban elfogadott 
ajándékozási szerződésen kívüli művészeti alkotások. Egyben 
kötelezettséget vállal arra, hogy a felajánlott vagyontárgyak 
kiállításra kerüljenek a Hajdúszoboszló, Bocskai utca 14 szám 
alatt létesült Rácz György Emlékházban.  
 
Határidő : 2009. október 31. 

  Felelős : jegyző 
 

B,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatta.  
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Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Kanizsay Béla: Kéri, hogy támogassa a testület a kérelmet. Legyen a 
kérelmező tulajdona a temető, gondoskodjon a rendbetartásáról. 
 
Radácsi Gusztáv: Támogatja a kérelmet. Kezelje a kérelmező és 
tartsa rendben a temetőt.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András), 1 nem (Váradi 
Ferenc) szavazat mellett támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:   
 
 177/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló külterületén lévő 0229/3 
hrsz-ú temető észak-nyugati részén elhelyezkedő cca. 4500 m2 
területű zsidó temető MAZSIHISZ részére történő térítésmentes 
tulajdonba adásához. 
Az ingatlan megosztásával és a tulajdonjog átvezetésével járó 
költségek a tulajdonba vevőt terhelik. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
átadandó ingatlanrészt forgalomképessé minősíti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

C,  
 
 Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor) szavazat mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:   
 
 178/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Helyi Építési Szabályzat előírásai szerint a Gólya zug 
nyomvonalába nem eső ingatlanrészek - 2449 hrsz-ú ingatlanból 
17 m2 nagyságú terület, a 2451 hrsz-ú ingatlanból 97 m2 
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nagyságú terület – 30.000,-Ft/m2 + ÁFA eladási áron történő 
értékesítéséhez a Hajdúép Kft (4029 Debrecen, Csapó u. 30.) 
részére. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
utca nyomvonalának kialakításához nem szükséges 
ingatlanrészeket forgalomképessé minősíti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2009. október 30. 
Felelős: jegyző 
 

D,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. Felvetődött bizottsági ülésen, hogy a 
területek nagyságát illetően szerencsésebb lenne az ingatlan 
tulajdonosainak eladniuk a területeket, de a hatályos HÉSZ szerint ez 
nem megoldható. Ha az érintettek lépni akarnak ezügyben, akkor 
kezdeményezni kell a HÉSZ módosítását. Így csak a bérlet a járható 
megoldás.  
 
Harsányi István: A térképvázlaton látható, hogy nincsenek 
egyvonalban a telekhatárok. Véleménye szerint nem kellene bérleti díjat 
kérni a tulajdonosoktól, vagy csak egy jelképes összeget. Kérdés, hogy 
miért így alakította ki az önkormányzat ezeket a telkeket. Kéri, hogy 
módosító javaslatként szavazzon erről a testület.  
 
A képviselő-testület Harsányi István módosító javaslatát 16 igen (Dede 
Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor), 1 nem (Szandai Kázmér) 
szavazat és 1 tartózkodás (Kanizsay Béla) mellett támogatta és a 
következő határozatot hozta:  
 
 179/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a 121/2, a 43/1 és a 124 hrsz-ú ingatlanok 
tulajdonosai és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata között 
ingyenes használati jogviszony alakuljon ki, az alábbiak szerint: 
A bérleti szerződés időtartama határozatlan idejű. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: jegyző 
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E,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 16 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Tarcsi András) 
szavazat és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
mellett támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 180/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 9421 hrsz-ú, 340 m2 nagyságú, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítéséhez Jónás 
Jenő Balázs (4200 Hajdúszoboszló, Major u. 23. II.13.) részére, 
bruttó 110.000,-Ft eladási áron. Vevő a vételárat egy összegben, 
az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg fizeti meg az 
önkormányzat részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2009. október 30. 
Felelős: jegyző 

 

F,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A kínált vételárat túl alacsonynak ítélte a bizottság, így 
nem támogatta az előterjesztést.   
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és szintén nem támogatta az alacsony vételár miatt.  
 
Vágó Zsolt: A cég vételi ajánlata 5 millió forint, nagyjából 150 millió 
forintba kerülne a temető felszámolása, illetve 10 millió forintért egy 
játszóteret is építene az ajánlattevő. Véleménye szerint jó ajánlatot tett 
a cég. A temető állapota az utóbbi években folyamatosan romlott. A 
VgZrt elkezdte a terület kitakarítását, de ők sem tudták teljesen rendbe 
tenni. Az ott lakók többségének az a véleménye, hogy az önkormányzat 
oldja meg minél hamarabb a terület rendbetételét.  
 
Radácsi Gusztáv: Rendezni kell a területet, de nem feltétlenül most és 
nem mindegy, hogy milyen áron. Az ajánlattevő cég semmilyen 
referenciát nem tudott felmutatni.  
 
Örvendi László: Nagyjából 3,2 hektár a terület, ez külterületen is 5 
millió forintot ér.  
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Marosi György Csongor: A város vagyonát ilyen olcsón nem lehet 
odaadni senkinek. Meg kell vizsgálni, milyen más megoldások vannak.  
 
A képviselő-testület 2 igen (Kanizsay Béla, Vágó Zsolt), 11 nem 
szavazat (Erdei Gyula, Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, 
Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Váradi Ferenc) és 5 
tartózkodás (Dede Ernő, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:   
 
 181/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem támogatja a hajdúszoboszlói 6821/3 hrsz-ú, temető 
megnevezésű ingatlan értékesítését az előterjesztés szerinti 
feltételekkel.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 

G,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Galyas István, a HCKÖ elnöke.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A bizottság ülésén jelen volt 
Galyas István és Horváth Lajosné, így a felmerülő kérdésekre választ 
kapott a bizottság.  
 
Örvendi László: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és 3 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett támogatta, 
azzal a kiegészítéssel, hogy mindkét szervezet ugyanazt a helyiséget 
használja, időbeni megosztással.  
 
Galyas István: A kisebbségi önkormányzat január óta nem tart 
üléseket. Törvényi kötelezettségének eleget téve minden negyedévben 
megpróbálja összehívni a kisebbségi önkormányzat képviselőit, ők 
azonban nem hajlandók résztvenni az üléseken, hoztak egy 
törvénytelen határozatot, amelyet ő megtámadott, jelenleg bírósági per 
folyik az ügyben. Amíg a bíróság nem dönt a feloszlatásról, addig 
működik a kisebbségi önkormányzat. A Lungo Dromról éveken át nem 
hallott a CKÖ. Az épületbe nagyon sok pénzt fektetett a kisebbségi 
önkormányzat, felújították, sokan saját pénzzel is hozzájárultak.  
 
Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Galyas István és Dr. Vincze 
Ferenc válaszolt.  
 
Szandai Kázmér: Hitelt érdemlően nem lehet bizonyítani, hogy 
törvényesen működik-e a kisebbségi önkormányzat. A Lungo Drom a 
helyi kisebbség érdekképviseletét próbálja ellátni. A meglévő 
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infrastruktúrát érdemes erre felhasználni, amennyiben igény van rá. A 
lényegi kérdésre kellene koncentrálni, egyéb esetben méltánytalan és 
személyeskedő vita alakulhat ki.  
 
Dr. Sóvágó László: Kéri, szavazzon a testület arról, hogy Horváth 
Lajosné, a Lungo Drom hajdúszoboszlói szervezetének elnöke kapjon-e 
szót.  
 
A képviselő-testület 12 igen (Dede Ernő, Harsányi István, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Rácz Tiborné, Szandai Kázmér, Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Tarcsi 
András) szavazat és 2 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László) mellett támogatta, hogy Horváth Lajosné szót kapjon.  
 
Horváth Lajosné: Közel húsz éve működik törvényesen a Lungo Drom 
szervezet. Három hónapja végeztek tisztújítást. A névsor a tagok 
személyes nyilatkozata alapján állt össze.  
 
Dede Ernő: A két érintett vezető megszólalása után kérdéses, hogy 
mennyire lesz működőképes az időbeli megosztással való 
helyiséghasználat. Az előterjesztésben szerepel anyagi támogatási 
igényre vonatkozó mondat is. Figyelembe kell venni, hogy a későbbiek 
során mások is jelentkezhetnek hasonló igénnyel.  
 
Marosi György Csongor: Egy évvel ezelőtt már jelentkezett egy civil 
szervezet hasonló helyiségigénnyel. Akkor úgy döntött a testület, hogy 
ha az a civil szervezet megkapja a helyiség használati jogát, akkor a 
város összes civil szervezete használhassa a helyiséget. Meg kell adni 
az összes civil szervezetnek a lehetőséget, hogy megfelelő 
infrastruktúrával működhessenek.  
 
Kocsis Róbert: A közös használat jövőbeni fennmaradása benne is 
kétségeket ébreszt. A kisebbségi önkormányzat jogi státusza még nem 
tisztázódott. Erről a bíróság fog dönteni. Ha mindkét szervezet 
ugyanarra a feladatra vállalkozik, egy helyiségben ráadásul, akkor 
borítékolható, hogy a jövőben ezt a munkát konfliktusok fogják kísérni. 
Javasolja, hogy várja meg a bírósági döntést a testület és akkor térjen 
vissza a kérdésre.   
 
Szandai Kázmér: Nem tartja szerencsésnek, ha politikai irányba megy 
el a dolog. A pénzügyi bizottság csak a helyiséghasználat kérdésével 
foglalkozott, az anyagi támogatási igénnyel nem.  
 
Marosi György Csongor: Ügyrendi javaslata, hogy Kocsis Róbert 
javaslatáról szavazzon a testület.  
 
A képviselő-testület Kocsis Róbert javaslatát 17 igen (Dede Ernő, Erdei 
Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Tarcsi András) szavazat mellett, 
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tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
 182/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Lungo Drom” Hajdúszoboszlói Tagszervezetének kérelmét nem 
támogatja, részükre helyiséghasználatot nem biztosít.  
 
Határidő: - 
Felelős:  -  

     

Kilencedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Váradi Ferenc, Tarcsi András) szavazat és 2 tartózkodás (Marosi 
György Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 
      183/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
           

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
RÉGIÓ TERV Regionális Tervezési, Fejlesztési és Innovációs Kft. 
részére a 2.705.602.-Ft összeg kifizetését a TÁMOP-3.1.4-08/2-
2008-0148 jelű sikeres pályázat megírásáért és gondozásáért hitel 
felvételével biztosítja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    jegyző 

 

Tizedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és nem támogatja a tábla kihelyezését a bizottság 
pénzügyi keretéből. Mivel a tábla kihelyezése idegenforgalmi célokat is 
szolgál, a bizottság úgy döntött, hogy 50%-ban támogatja a tábla 
kihelyezésének költségét, a másik 50%-ot pedig az idegenforgalmi 
bizottság állja.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta azt.  
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Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és támogatta. A bizottság úgy gondolja, hogy a műszaki bizottság 
hatásköre a táblakihelyezés, így a költségek terhe is maradjon a 
műszaki bizottságnál.  
 
Örvendi László: Ő kezdeményezte a táblakihelyezést az előző évben 
az akkori közlekedési miniszterhez parlamenti kérdést intézve. Azt 
gondolta, hogy a jelenlegi közlekedési minisztériumi államtitkár 
segítséget ad a város előrejelzésének javításában. Mindössze annyi 
változás történik, hogy egy táblán lesz jelezve Hajdúszoboszló neve. 
Kéri, hogy az önkormányzat továbbra is folytasson tárgyalásokat a 
minisztériummal ebben az ügyben.    
 
Radácsi Gusztáv: Támogatja a műszaki bizottság javaslatát, mely 
szerint közösen finanszírozza a két bizottság a táblakihelyezés 
költségét.   
 
Dr. Vincze Ferenc: A határozati javaslat kétlépcsős megoldást 
tartalmaz. El kellene fogadni ezt a határozati javaslatot. A következő 
lépés pedig az lenne, hogy megpróbálja elérni az önkormányzat, hogy a 
minisztérium finanszírozza a város autópályákon való további 
jelzésének nagyobb költségeit.  
 
Erdei Gyula: Jogos igény a város jelzése minél több helyen. Javasolja, 
hogy fogadja el a testület a határozati javaslatot, a jegyző úr által 
elmondottakkal kiegészítve és minél hamarabb valósuljon meg a táblák 
kihelyezése.  
 
Kanizsay Béla: Támogatja a jegyző úr által elmondottakat. Véleménye 
szerint a műszaki bizottság keretéből kell megoldani a kérdést, ami a 
város érdeke.  
 
Radácsi Gusztáv: A műszaki bizottságnak csak a városon belüli táblák 
kihelyezése a feladata.    
 
A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint legyen megosztva a 
költség a műszaki és az idegenforgalmi bizottság között, 11 igen 
(Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, 
Vágó Zsolt, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor), 3 nem (Erdei 
Gyula, Máté Lajos, Váradi Ferenc) szavazat és 4 tartózkodás (Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Tarcsi András) mellett 
támogatta, az előterjesztést 16 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Kocsis Róbert, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta és 
a következő határozatot hozta:     
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   184/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
        

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város jelentős turista forgalma alapján szükségesnek tartja 
Hajdúszoboszló előrejelzésének javítását az M3 – M35 
autópályákon. Ennek érdekében 
 
- kéri a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium 
Államtitkára révén az Állami Autópálya Kezelő Zrt. Által felajánlott, 
az M35 sztrádán a Debrecen elkerülő szakaszt megelőző táblán – 
Szolnok alatt – Hajdúszoboszló feltüntetését, a szükséges 
400.000 Ft fedezetet a Városfejlesztési, Műszaki Bizottság és az 
Idegenforgalmi Bizottság saját pénzügyi keretéből arányosan 
megosztva biztosítja; 
 
- indokoltnak tartja a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi 
Miniszter parlamenti kérdésre 2008. december 29-én adott 
KHEM/6670/2/2008. számú válaszában jelzett további előrejelzési 
lehetőségek megvalósítását is, ennek érdekében további 
intézkedések megtételét kéri.  
 
Határidő: 2009. szeptember 30. és folyamatos 
Felelős:    jegyző 

    

Tizenegyedik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: Az összeg fedezete hitel, ez kimaradt az 
előterjesztésből.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A határozati javaslat annyiban 
módosul, hogy ÁFA-val együtt értendő az összeg és euróban van 
meghatározva. A fedezete pedig hitel. A csökkenő német vendégek 
száma remélhetőleg emelkedni fog ennek következtében.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és támogatta. Harmadik alkalommal van a testület előtt ez a támogatási 
kérelem. Igaz, hogy az utóbbi években drasztikusan csökkent a 
városba érkező német vendégek száma, viszont azokban a 
szállodákban, amelyek ebben a programban résztvesznek, növekedett 
a számuk. A debreceni repülőtér forgalma is csökken. Ez a támogatási 
kérelem jövő év áprilisától induló járatokra vonatkozik. Az 
idegenforgalmi bizottság ülésén a jövő évi szakmai feladatoknál külön 
kiemelte a bizottság, hogy marketing szempontjából az eddigi román, 
szlovák, cseh és lengyel irányt a jövő évben Németország felé kellene 
hangsúlyozni. Kéri, hogy támogassa a testület a kérelmet.  
 
Váradi Ferenc: Eddig sem támogatta a kérelmet, most sem fogja. Nem 
lehet látni, mit kap az önkormányzat ezért az összegért cserébe. Ki kell 
fizetni az ÁFA-t is, de ez nem szerepel a határozati javaslatban.  
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Dr. Sóvágó László: Szűkszavú az előterjesztés, de egyetért az 
idegenforgalmi bizottság elnökével abban, hogy látható: azokban a 
szállodákban, amelyek részt vettek ebben a programban, nőtt a német 
vendégek száma, így például a Gyógyfürdő szállodájában is. A 
hajdúszoboszlói önkormányzattól elvárható, hogy valamilyen módon 
járuljon hozzá, akár jelképes összeggel a debreceni repülőtér 
forgalmához.  
 
Szandai Kázmér: Kérdést tett fel, melyre Dr. Sóvágó László válaszolt.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Kocsis 
Róbert, Tarcsi András) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:          
 
 185/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Reiseagentur Salamon 2010. április 14. – szeptember 29. közötti 
Debrecenbe menetrend szerint közlekedő repülőjáratok marketing 
feladatok költségéhez 3.200.- EUR + ÁFA összeggel járul hozzá, 
melynek fedezete hitel. 
 
Határidő:   2009. október 31. 
Felelős:      polgármester 

  

Tizenkettedik napirend:  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Kéri a határozati javaslat módosítását az 
alábbiak szerint: „A körzetenként 16-20 db, összesen 160 db sorfa 
ültetése további egyeztetést követően meghatározott helyszíneken fog 
történni.”  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a kiegészítéssel együtt támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és az elhangzott kiegészítéssel együtt egyhangúlag 
támogatta.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Marosi György 
Csongor, Tarcsi András) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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           186/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
             

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2009. évben az alábbi fásítási munkálatok elvégzését támogatja 
az előterjesztés szerint: 
 
Cserjék és földlabdás, 2 x iskolázott fák telepítése, karózva, 
dréncsövezve 2 éves utógondozással, garanciával:  
 

 

  CSERJÉK db 

Gólya zug (héliker előtt) pimpó 30 

Árkád előtt  gyöngyvessző 10 

  levendula 20 

Gyógyszertár(fürdő) vérborbolya 10 

Faáru bolt gyöngyvessző 10 

Zászló szobor előtt madárbirs 20 

Hősök tere (Forrás áruház) japánbirs 10 

   

Hősök tere (Faedények)   

  CSERJÉK  

Nelson étterem előtt vérborbolya 5 

  madárbirs 15 

  pimpó 5 

  kecskerágó 15 

  gyöngyvirágcserje 2 

  lonc 8 

Puskás panzió előtt vöröslevelű borbolya 2 

  madárbirs 8 

Mozicsarnok előtt pimpó 2 

  lonc 8 

CSERJÉK ÖSSZESEN:   180 

 FÁK  

Kálvin tér (iskola előtt) kislevelű hárs 10 

Kálvin tér (Templom mellett) páfrányfenyő 4 

Major u.1-15 sz. piros virágú galagonya 14 

Major u.45-53 sz. piros virágú galagonya 18 

Major u.57 sz.-végig piros virágú galagonya 21 

Major u.17-19(10 emeletes előtt) vöröslevelű juhar 5 

Debreceni út-Mátyás kir.között gyertyán 10 

FÁK ÖSSZESEN:   82 

 
Szabadgyökerű sorfa ( legalább 1,50 m ) telepítése, karózva, 
dréncsövezve  2 éves utógondozással, garancia nélkül:  
 
A körzetenként 16-20 db, összesen 160 db sorfa ültetése további 
egyeztetést követően meghatározott helyszíneken fog történni. 
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A képviselő-testület a fák beszerzésével és telepítésével a 
Városgazdálkodási Zrt.-t bízza meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges vállalkozói 
szerződések aláírására.  
 
Határidő:  2009. november 30. 
Felelős:     VG.Zrt. vezérigazgató 
                  jegyző 
 

Tizenharmadik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Az első 4 pontot egyhangúlag támogatta, az ötös pontot 
pedig nem támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és az első 4 pontot egyhangúlag támogatta, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az Ady Endre utcán a MOL teleppel szemben lévő 
két dűlőútra 3-4 lámpatest is kerüljön megtervezésre. Az ötödik pontot 
nem támogatta a bizottság.  
 
Majoros Petronella: Kéri, hogy az 5. pontban megfogalmazott 
munkafeladatot próbálja az E-On-ra ráterhelni az önkormányzat.  
 
Szandai Kázmér: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi 
válaszolt.   
 
A képviselő-testület a javasolt módosításokkal együtt – Majoros 
Petronelláé kivételével – 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Marosi György Csongor, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Kocsis Róbert, Tarcsi András) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat mellett támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  

 
187/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

                                                                                                                                                                                                                        
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Csatornakertben a Körte, a Meggy és a Szeder 
dűlőben, az Ady Endre utca külterületi szakaszán,  a Vénkertben a 
Fácán dűlőn a közvilágítási hálózat bővítése tervezési 
munkálatainak megkezdését. A tervezési feladatokra bruttó 1,25 
Mft összeget biztosít a 2009. évi városi költségvetés átadott 
pénzeszközök „közvilágítás bővítés” kerete terhére. 
A képviselő-testület támogatja, hogy a kiviteli tervek birtokában a 
Csatornakert és Vénkert közvilágítási hálózat bővítési munkálatai 
kezdődjenek meg, melyhez bruttó 2.05 Mft összeget biztosít a 
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2009. évi városi költségvetés átadott pénzeszközök „ közvilágítás 
bővítés” kerete terhére. 
Az Ady Endre utcai közvilágítási hálózatbővítésről, kiviteli tervek 
birtokában a képviselő-testület külön napirend keretében dönt.  
 
Határidő: folyamatos, megvalósításra 2010. április 30. 
Felelős:  jegyző 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Kocsis 
Róbert, Tarcsi András)szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  

 
188/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Tizenötödik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és 
tudomásul vette.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Kocsis 
Róbert, Tarcsi András) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  

 
189/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
volt 3. számú Általános Iskola épületének hasznosításáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

Tizenhatodik napirend:  
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Kocsis 
Róbert, Tarcsi András) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

190/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
városi uszoda tető káresemény vis maior támogatásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Tizenhetedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy 
az 58-as számú, Rákóczi utcai csatorna kerüljön be a kettes pontba.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és az elhangzott kiegészítéssel együtt egyhangúlag 
támogatta.  
 
Kérdést Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella és Kocsis Róbert tett fel, 
melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor) szavazat mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  

 
191/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Operatív Program keretében a „Belterületi és térségi 
vízrendezés fejlesztésére” vonatkozóan kiírt (ÉAOP-2009-
5.1.2.D2) pályázattal kapcsolatos tájékoztatást elfogadja, azzal, 
hogy a 2. pontba az 58-as számú Rákóczi utcai csatorna is 
kerüljön be.  
   
Határidő: folyamatos, pályázat beadásra 2009. október 15. 
Felelős:  jegyző 
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Tizennyolcadik napirend:  
 
A képviselő-testület 16 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Tarcsi András) 
szavazat és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
mellett támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

192/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

  Felelős:   - 
 

Tizenkilencedik napirend:  
 
A képviselő-testület 18 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor) szavazat mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

193/2009. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
Egyben azt is, hogy a 2005. június hónaptól kötött Fundamenta-
Lakáskassza-Takarékpénztár szerződések módozata 301-re, a 
szerződéses összegek 500.000 Ft-ra módosulnak. A szerződések 
2009. szeptember hónapban történő lezárása érdekében utasítja a 
jegyzőt, hogy a Fundamenta-Lakáskassza felé a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző  

 

Kérdések:  
 
Radácsi Gusztáv: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. A háziorvosok, 
fogorvosok praxisának felülvizsgálatáról szóló önkormányzati döntésről, 
illetve a meghozott határozatról mikor kap tájékoztatást a testület?  
 



 25 

Dr. Vincze Ferenc: Folyamatban van a felülvizsgálat, érkezik az 
előterjesztés a testület elé.  
 
Majoros Petronella: Főkönyvelő Úrhoz intézi kérdését. A 
szennyvízcsatorna-hálózat első ütemében résztvevők 
visszaigényelhették az állami támogatást. A második ütemben 
résztvevők azonban nem élhetnek ezzel a lehetőséggel. Mi ennek az 
oka? Milyen törvényi vagy egyéb változások következtek be?  
 
Lőrincz László: A második ütemben törvényi változás miatt csak 
szociális alapon lehet igényelni, jelen pillanatban kidolgozás alatt 
vannak ennek feltételei.  
 
Váradi Ferenc: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. A július 2-i testületi 
ülésen a MezeiVill Kft igazgatója ígéretet tett, hogy a mai ülésre 
előterjesztés készül a városi közvilágítás korszerűsítésére, a költségek 
csökkentésére. Miért maradt ez el?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Váradi Ferenc: Másik kérdése szintén Jegyző Úrhoz szól. Megkeresték 
a Bányász utca lakói, hogy megváltozik az utca házszámozása, mivel 
több tulajdonos is kérte. Az Államigazgatási Hivatalnál született egy 
határozat, december 4-i határidővel, ez azonban nem érkezett meg 
eddig. Mi ennek az oka?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Egyedi hatósági ügyről van szó, ami nem lehet vita 
tárgya. Az Államigazgatási Hivatal határozatát nem küldte meg időben, 
de ezt később korrigálták. Törvény is tiltja, hogy folyamatban lévő 
hatósági ügyről tájékoztatást adjon.   
 
Nagy Bálint: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A legutóbbi ülésen 
interpellált a Hőforrás utca forgalmi rendjével kapcsolatosan. Akkor azt 
kérte, hogy a városfejlesztési bizottság tárgyalja az iskolától a Rákóczi 
utcáig terjedő szakaszt, mivel megváltozott a forgalmi rend. A nyáron 
volt-e idő ezzel foglalkozni, ha nem, akkor mikorra várható lépés az 
ügyben?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Folyamatban van a város forgalmi rendjének 
felülvizsgálata. Jelezte a problémát annak a szakértőnek, aki ezen az 
anyagon dolgozik. Készül egy előzetes munkaanyag, amit a bizottság 
megvizsgál. Ezt a felülvizsgálati anyagot meg kellene várni.  
 
Kocsis Róbert: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. A Kösely Kupa 
felvonulásakor többen keresték meg azzal a kérdéssel, hogy a főtérnek 
miért csak az egyik oldala volt lezárva a forgalom elől? A korábbi 
felvonulások alkalmával mindkét sáv le volt zárva. Miért tértek most el a 
gyakorlattól?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  
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Majoros Petronella: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Többen 
megkeresték a Dózsa György út mellett élők közül, hogy néhány évvel 
ezelőtt a Volán még működtetett járatokat Budapest felé azon az úton. 
Van-e arra lehetőség, hogy a Szilfákaljától a Tesco áruházig menetrend 
szerint közlekedő buszra fel- és leszállást gyakorolhassanak a város 
ezen részén élők?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Szandai Kázmér: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A 
költségvetésben zebrák építésére elkülönített keret felhasználása hogy 
áll? Hogy áll a tervezés, mikorra várható kivitelezés? 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Későn kapták meg a Közlekedésfelügyelettől 
azt a feljegyzést, amelyben állást foglaltak, hogy az igényként 
benyújtott négy zebra kialakításával kapcsolatosan mi az álláspontjuk. 
A négyből ők hármat javasoltak megtervezésre. A városfejlesztési 
bizottság a héten döntött arról, hogy el kell indítani a 
gyalogátkelőhelyek tervezési munkálatait. A tervek elkészülte után 
engedélyeztetni kell azokat. Idén nem lesz belőle kivitelezés.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. A korábbi testületi 
ülésen kérdésként tette fel, hogy miért nem pályázik az önkormányzat 
térfigyelő kamerák elhelyezésével kapcsolatosan. Akkor tájékoztatást 
kapott arról, hogy elindul egy közös megoldáskeresés a rendőrséggel 
együtt és lesznek új technikai lehetőségek a kamerák elhelyezésére. 
Hol tart ez az egyeztetés? Van-e pályázati lehetőség?  
 
Dr. Vincze Ferenc: A kistérség bűnmegelőzési bizottsága kapott 
tájékoztatást a térfelügyeleti rendszerekre vonatkozó új szabályozásról. 
Ennek egy része meg is született. Nem a rendőrség, hanem a 
közterület-felügyelet üzemeltethet ilyen rendszereket. A kistérségre 
vonatkozóan készül egy stratégia erre vonatkozóan. A társulási tanács 
dönt arról, hogy elfogadja-e a feltételeket.  
 

Interpellációk:  
 
Vágó Zsolt: Az utcanévtáblák pótlásával kapcsolatban interpellál. A 
Százados utcán vagy a Csatornakertben például a mai napig nem lettek 
kihelyezve ezek a táblák. Másik interpellációja a Soproni-temetőben 
található fák kivágásával kapcsolatos. A VgZrt elkezdte ezeket a fákat 
kivágni. A Kiss Pál utca végén felhalmozta a kivágott fákat, amit május 
óta nem sikerült elszállítani. Megkeresték már lakók az utcából, hogy 
nagyon balesetveszélyes ott tárolni a száraz fákat. Végül pedig a táblák 
kihelyezésével kapcsolatosan már többször kérte, hogy román nyelvű 
eligazító táblákat helyezzenek ki, mivel a Hajdúszovát felől érkező 
román vendégek nem tudnak megfelelően tájékozódni.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A TDM-pályázatnak része lesz a táblák 
kihelyezése.   



 27 

Majoros Petronella: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. A Tesco 
bejáratához vezető út mellett lévő magánterületen törmeléklerakó 
működik, egyre többen hordják oda a lakossági hulladékot. Kéri, hogy 
szüntesse meg ezt az állapotot az önkormányzat.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  
 

Bejelentések:  

 
Nagy Bálint: Polgármester Úr felkérte, hogy az október 23-i városi 
ünnepségen mondjon beszédet. Polgármester Úr elmondta, hogy több 
képviselőt is megkérdezett, vállalja-e a beszédet, de senki nem vállalta. 
Többen megkeresték azzal kapcsolatosan, hogy a szeptember 2-i 
ünnepségen miért a megyei MSZP elnöke szónokolt? Ez több 
hajdúszoboszlói ünneplőt zavart, mivel nem szoboszlói kötődésű volt a 
szónok. Azt kéri, hogy az ünnepi rendezvényeken a szónok 
személyének kiválasztása ne csak Polgármester Úr hatásköre legyen, 
hanem a kulturális és sport bizottság is vegyen részt a kiválasztásban.  
 
Váradi Ferenc: Augusztus 20-a előtt a Hajdú-Bihari Naplóban 
megjelent a települések ünnepi programja. Hajdúszoboszló viszont nem 
szerepelt a települések között. Jó lenne, ha reklámcéllal is megjelenne 
ilyen helyeken.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Az újság az intézmények internet honlapjáról szedi 
le a programokat, nem kéri tőlünk.  
 
A képviselő-testület ülése 16.45 órakor befejeződött.  
 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

Dr. Sóvágó  László                             Dr. Vincze Ferenc  
    polgármester                        jegyző 
 


