
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült:   Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2010. május 20-án 14.00 órakor kezdıdött  nyilvános 
ülésérıl.   
 

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

 
 Örvendi László képviselı hiányzott az ülésrıl.  
 
Dr. Sóvágó László : Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a képviselı-testület határozatképes, majd a meghívóban szereplı 
napirendek megtárgyalását és elfogadását javasolta.  
 
A képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendek 
megtárgyalásával 15 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) 
szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Papp Jenı) mellett egyetértett és az 
alábbi napirendet fogadta el:  
 
Napirend :  
 
1. Javaslat helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok menetrendjének 
módosításáról 
Elıadók: irodavezetı-fımérnök, 
               Hajdú Volán Zrt. illetékesei    
 
2. Elıterjesztés a településrendezési tervek 2010. évi módosításával 
kapcsolatos újabb kérelmekrıl 
Elıadó: városi fıépítész 
            
3. Elıterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 
értékelésérıl 
Elıadók: aljegyzı, 
               intézmények vezetıi, 
               hivatali ügyintézık 
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4. Elıterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
magasabb vezetıi álláshelyérıl 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
                 
5. Elıterjesztés a TDM támogatási szerzıdés megkötéséhez 
szükséges döntések meghozatalára 
Elıadó: jegyzı 
 
6. Elıterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására: 
a.) a 12/2008.(VII.03.) számú rendelet – fizetı parkolási rendszerrıl, 
b.) a 21/2008.(IX.18.) sz. rendelet- a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról 
Elıadó: aljegyzı 
             VGZrt. vezérigazgatója 
 
7. Elıterjesztés önkormányzati kezeléső hidakra vonatkozó javítási 
munkálatok költségigényérıl 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
8. Elıterjesztés a Belsı-Kösely torkolati szivattyúállás fejlesztésének 
pénzügyi szükségletérıl 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
9. Elıterjesztés a közvilágítás bıvítésének költségigényérıl 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
10. Elıterjesztés a városi csapadékvíz-elvezetı csatornák építési és 
felújítási munkáira 
Elıadó: VGZrt. vezérigazgatója  
 
11. Elıterjesztés a Fürdı utca és Gábor Áron utca összekötı 
szakaszának kiépítésére 
Elıadó: VGZrt. vezérigazgatója 
 
12. Elıterjesztés utcabútorok beszerzésére vonatkozóan 
Elıadó: VGZrt. vezérigazgatója 
 
13. Elıterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetıje bérének megállapítására 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje 
 
14. Elıterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának 
módosítására 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje 
 
15. Elıterjesztés a Szabó László zug 7. szám alatti  ingatlan 
bérbeadására 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı  
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16. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységérıl és terveirıl 
Elıadó: társulási titkár 
 
17. Elıterjesztés vízmegtakarítási program elindítására 
Elıadó: jegyzı 
 
18. Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2009. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésrıl 
Elıadó: polgármester 
 
19. Tájékoztató két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
Elıadó: polgármester 
 
20. Válasz képviselıi kérdésekre, interpellációkra: 
a., Közvilágítással kapcsolatos  kérdésre, 
b., A Bárdos Iskola elıtti parkoló megnyitásával kapcsolatos kérdésre, 
c.) A közterületi támfalak javításával kapcsolatos kérdésre, 
d.) A 34121 j.út mentén eldugult víznyelıkkel kapcsolatos 
interpellációra, 
e.) A Déli sor 23. sz. elıtt található kátyúval kapcsolatos 
interpellációra 
Elıadó:   irodavezetı-fımérnök 
 
Kérdések, interpellációk, egyebek 
 
ZÁRT ÜLÉSEN  
 
1. Elıterjesztés átmeneti segély ügyében benyújtott fellebbezés 
elbírálására 
Elıadó: aljegyzı 
 
Elsı napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Horváthné Kiss Zsuzsa, a Hajdú 
Volán Zrt. képviselıje.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és 7 igen, 1 nem szavazat mellett támogatta az alábbi 
módosítással: az autóbuszmegálló az uszoda elıtt ne az 
útszınyegezési keretbıl, hanem hitel terhére kerüljön elszámolásra.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. Fımérnök Asszony elmondta, hogy a kivitelezési munkák 
elıterjesztésben megjelölt összegét 4 millió Ft helyett 2 millióban 
kívánja meghatározni. Ez egy keretösszeg, amely késıbb módosulhat. 
A mőszaki bizottság módosításával együtt egyhangúlag támogatta a 
bizottság a határozati javaslatot.  
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Váradi Ferenc : A mőszaki bizottság ülésén sem szavazta meg az 
elıterjesztést, nem ért vele egyet. Hiányosságok vannak az 
elıterjesztésben. A járatok számozása nem folyamatos. A 
táblázatokban szerepel az Állami Gazdaság elnevezés, ami már régóta 
nincs. Kéri javítani Kösely Rt-re. Nem értett azzal sem egyet, hogy miért 
kell a járatokat rövidebb menetidıvel közlekedtetni reggel és este. Az 
uszodánál lévı megálló kialakítását nem támogatja. Nem kellene addig 
megállóhelyet csinálni, amíg nincs gyakorlat arra vonatkozóan, hogy 
mennyien veszik azt igénybe. Nem lehet azt sem látni, hogy mennyi 
ennek az anyagi kihatása. Nem támogatja, nem életképes az 
elgondolás.  
 
Dr. Sóvágó László : Erıs kételyei vannak, hogy mikor térül meg a 2 
millió forint.  Azzal sem ért egyet, hogy a hitelkeret terhére lett áttéve ez 
az összeg. Ezután minden keretnél meg lehet majd ezt tenni. Meg 
kellene találni olcsóbb módját annak, hogy megalapozottak-e ezek az 
igények és megéri-e kialakítani a megállót az uszodánál.  
 
Marosi György Csongor : Kérdést tett fel, melyre Horváthné Kiss 
Zsuzsa válaszolt.  
 
Dr. Sóvágó László : Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi 
válaszolt.  
 
Kanizsay Béla : Egyetért az elıtte szólókkal. Nagyon sok gyerek jár 
úszni tanulni, buszmegálló nélkül is le tudnak szállni a buszról.  
 
Szandai Kázmér : Önkormányzati igény régóta megtalálni annak 
módját, hogyan lehet takarékosabban, a ráfizetést csökkentve 
mőködtetni a helyi közlekedést. Ezt az igényt igyekszik most kielégíteni 
a Hajdú Volán Zrt. Ennek egyik módja a várakozási idı megnövelése, 
ami nem jelentıs. Éves szinten ez akár 5 millió forintos megtakarítást is 
jelenthet. A 2010-es évet próbaidıszaknak kell tekinteni minden 
tekintetben. Lakossági igény mutatkozott az uszoda megközelítésére. A 
bizottsági ülésen mőszaki szakemberek azt mondták, hogy a busz 
kanyarodását elısegítı útkeresztezıdéseken is kell finomítani, illetve 
szegélyemelésre is kell költeni. Menetrend-finomítást még ebben az 
évben a konkrét igénybevételnek megfelelıen meg lehet tenni.   
 
Vágó Zsolt : Az 1/A jelzéső autóbusz vonalát úgy módosították, hogy a 
Pávai Iskolát is érinti. Ezzel lehetıség nyílik arra, hogy a Hétvezér-
telepen élı gyerekek is igénybe tudják venni a buszszolgáltatást.  
 
Marosi György Csongor : Kérdést tett fel, melyre Horváthné Kiss 
Zsuzsa válaszolt.  
 
Dr. Sóvágó László : Javasolja, hogy induljon be a járat, buszmegálló 
pedig annyi legyen, amennyi a törvényi minimum, aztán folytatódjon a 
munka. Szeptember 1-tıl az uszodánál is beindul a buszközlekedés, a 
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legszükségesebb módon kell megoldani a megállást és azt követıen 
kell ezt kiépíteni, ha indokolt.  
 
Szandai Kázmér : A buszkanyarodás ívét ki kell alakítani, valamennyi 
költsége lesz ennek. Ha keretösszegként lesz megállapítva a 2 millió 
forint, akkor a legszükségesebb mértékben legyen igénybe véve, a 
mőszaki feltételeket és a balesetmentes közlekedés feltételeit 
biztosítani kell.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Dokumentációt kell készíteni a 
peronkialakításról, építési engedélyt kell szerezni ehhez a Közlekedési 
Felügyelettıl. A tervezıkkel azzal számolnak, hogy a kanyarodóíveket 
biztosan át kell építeni, egy peront ki kell építeni, illetve egy járdát is ki 
kell alakítani. A mőszaki tartalmat addig nem lehet biztosan 
megmondani, amíg nincs meg a kész tervdokumentáció.  
 
A képviselı-testület a javasolt módosítással együtt 14 igen (Dede Ernı, 
Erdei Gyula, Harsányi István, Kocsis Róbert, Kanizsay Béla, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı), 1 
nem (Váradi Ferenc) szavazat és 2 tartózkodás (Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta:  
 
 83/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  
  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja, a Hajdú Volán Zrt. által készített, az elıterjesztés 
mellékletét képezı 1 és 6 jelő helyi autóbuszjáratokra vonatkozó 
menetrend, míg az 1/A jelő helyi autóbuszjáratra vonatkozó 
útvonalbıvítés és menetrend  2010. június 01-jétıl való életbe 
lépését. Felkéri a Hajdú Volán Zrt-t, hogy a menetrend 
kihirdetésérıl gondoskodjon.  
Támogatja továbbá a 6 jelő helyi autóbuszjáratra vonatkozó 
útvonal bıvítését és ahhoz kapcsolódó menetrendet az uszodai 
megálló beiktatásával, annak elkészültét követıen leghamarabb 
2010. szeptember 01-tıl. 
Utasítja a jegyzıt az Uszoda megálló megterveztetéséhez és 
engedélyeztetéséhez, a jogerıs engedély birtokában pedig annak 
kialakításához szükséges intézkedéseket tegye meg.  
A tervezési és kivitelezési munkálatok elvégzéséhez szükséges 
pénzügyi fedezetet – bruttó 2.000.000,-Ft - hitel terhére biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzıdés aláírására.  
 
Határidı: 2010.június 01., illetve szeptember 01. 
Felelıs:   jegyzı 
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Második napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Javasolja, hogy a plusz két 
igényt kapcsolja Fıépítész Úr a korábbi anyaghoz.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp 
Jenı, Kocsis Róbert) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 84/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
módosítani kívánja a hatályos településrendezési terveit az 
alábbiak szerint: 
1.) A Szováti út menti volt bútorgyár területénél a gazdasági 
zóna terjedjen ki a 0122/6 ingatlanra is, és a belterület tervezett 
határa ennek megfelelıen legyen módosítva. 
2.) A Nádaspart Kft. területén belül (Ady Endre u. – Malom sor) 
egységes településközponti vegyes övezet legyen, a 
tömbbelsıben kiszabályozott parkoló övezet helyett pedig telken 
belüli parkolás szerepeljen. 
 
Felkéri polgármester urat és a városi fıépítészt a szükséges 
lépések megtételére. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  polgármester, fıépítész 

 
Harmadik napirend :  
 
Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az elıterjesztést és támogatta. A beszámolót mindenre kiterjedınek, 
részletesnek tartja. Látható az anyagban, hogy a 2008-as adatokhoz 
képest nıtt a veszélyeztetett gyermekek száma. Az önkormányzat 
törvényi keretek között sok segítséget nyújt a rászorult családok 
gyermekeinek ellátásához. A bizottság köszönetet mond az anyag 
elkészítésében résztvevıknek.  
 
Szandai Kázmér : Kérdést tett fel, melyre Farkasné dr. Ungvári Ilona 
válaszolt.  
 
Majoros Petronella : A beszámolóban szereplı adatok jól tükrözik a 
társadalmi, gazdasági problémákat, amelyek elsısorban a gyerekeken 
csapódnak le. 2005 és 2009 között csaknem 400 fıvel csökkent a 18 
éven aluli gyermekek és fiatalok száma. Ez a tendencia elsısorban a 
gyermekszületési létszám csökkenésével magyarázható. Ma már az 
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ezen a területen dolgozó kollegák rendelkeznek szakmai képesítéssel. 
Ez néhány évvel ezelıtt még nem volt elmondható. Olvasható az 
anyagban, hogy a gyermekjóléti szolgálatok formájának bıvítésére 
lenne szükség, mivel a meglévı alapellátások nem elegendıek a 
mutatkozó igények kielégítésére. A szakma megalkotott egy olyan 
módszertani útmutatót, amelynek célja, hogy a kistérségben 
összehangoljanak egy olyan munkát, amely a gyermekek védelme 
érdekében fontos lehet. A rendırség minden évben készít tájékoztatót 
az ezen a területen tapasztalható problémákról. A korábbi évek 
adataival összhangban megállapítható a rendırség tájékoztatójában, 
hogy a fiatalkorúak tekintetében elenyészı számban került sor 
kábítószerrel való visszaélésre. Ezt az adatot megkérdıjelezi, hiszen 
mindenhol komoly problémát okoz a kábítószer használata a fiatalok 
körében. Az elfogadott drogstratégia gyakorlati alkalmazása nem mutat 
eredményeket. Alaposabb tájékoztatásra, felvilágosításra van szükség.    
 
A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dede Ernı, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, Kocsis 
Róbert) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 85/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2009. 
évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
 
Felelıs: jegyzı  
Határidı: folyamatos, illetve 2010. május 31. 

 
Negyedik napirend :  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kéri a határozati javaslat 2. pontjának kiegészítését, 
mivel nincs beírva, hogy a helyettesítés alatt mennyi díjazás illeti meg a 
dolgozót.  
 
Varga Imre : Nem változik meg a dolgozó alapbére ezzel a 
megbízással. Az SZMSZ szerint látja el feladatait.  
 
A képviselı-testület a javasolt módosítással együtt 16 igen (Váradi 
Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros 
Petronella, Dede Ernı, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, 
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Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, Kocsis Róbert) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta:  
 
 86/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  

 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı- 
testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi LXXIX. 
tv. 23 § (2) bek, valamint a közoktatásról szóló LXXIX. tv. 18. § (8) 
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva pályázatot ír ki a 
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetıi 
álláshelyére. 
A pályázati eljárás lezárultáig a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 
5. § 16. bekezdés alapján az intézményi szervezeti és mőködési 
szabályzatban meghatározott helyettesítési rend szerint - a 
vezetıhelyettes Oláh Lászlóné - látja el a magasabb vezetıi 
feladatokat. 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Oláh Lászlóné 
kötelezı óráinak számát 10 órában határozza meg, továbbá 
engedélyezi második igazgató helyettes megbízását az 
intézményben a pályázati eljárás lezárultáig. 
Oláh Lászlóné alapbérét:     159.515.-Ft/hó 
               magasabb vezetıi pótlékát     50.000.-Ft/hó  
állapítja meg. 
 
Határidı: 2010. június 21. 
Felelıs: jegyzı  

 
Ötödik napirend :  
 
Máté Lajos : A turisztikai bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
támogatta. Talán ez az utolsó pillanat, hogy Hajdúszoboszló turisztikai 
potenciáljának egy új típusú menedzselése elıtt megnyíljon az út. A 
létrejövı TDM-szervezet a turisztikai szolgáltatók és a város olyan 
szintő együttmőködésének példája lesz, amely eddig a városban még 
nem volt. Júniusban érkezik még a testület elé egy középtávú 
együttmőködési megállapodás, remélhetıleg július hónapban a 
támogatói szerzıdés aláírásra kerül.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta, azzal a módosítással, hogy a 
határozati javaslatba kerüljön be tételesen, hogy a társasági szerzıdés 
hogyan módosult.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Bemutatta Kabály Zsoltot, akit a Kft ügyvezetıjének 
javasolnak. A társasági szerzıdés a következıképpen módosul: 
belekerül, hogy a tisztségviselık nem lehetnek önkormányzati és 
kistérségi társulási tisztségviselık, illetve önkormányzati képviselık. Ez 
egy összeférhetetlenségi szabály. A személyi változásoknál módosul 
egyrészt a Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete elnökének 
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személye, Istók Csaba helyett Máté Lajos az új elnök. A 
Hajdúszoboszlói Fizetıvendéglátók Egyesületének elnöke pedig Dr. 
Cseh Magdolna helyett Kanizsay György lett megválasztva. A 
Felügyelı Bizottságba a turisztikai bizottság ülésén Erdei Gyula 
képviselıt delegálta. A jelenlegi állás szerint az új ügyvezetı Kabály 
Zsolt lesz. A székhely pedig a Hısök tere 3. szám.  
 
Váradi Ferenc : Kifogásolja, hogy az elıterjesztés 2. oldalán a (3) 
bekezdésben idegenforgalmi bizottság szerepel, ezt kéri javítani 
mindenkori turisztikai bizottságra. A határozati javaslatban pedig kéri 
beírni, hogy az új ügyvezetı megbízatása mennyi idıre szól, határozott 
vagy határozatlan idıre szól és mennyi bérért. Azt is meg kellene 
jelölni, hogy kivel köti a középtávú megállapodást a Kft. Ha ezek a 
módosítások bekerülnek a határozatba, akkor támogatja az 
elıterjesztést.  
 
Máté Lajos : Ebben az esetben társaságról van szó és nem 
intézményrıl. A társaságot a taggyőlésben a tulajdonosok képviselik és 
ık fogják az alkalmazás pontos részleteit eldönteni.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Elfogadná a határozati javaslat módosítását, de a 
foglalkoztatásról a taggyőlésen fognak dönteni.  
 
A képviselı-testület a javasolt módosítással együtt 16 igen (Váradi 
Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros 
Petronella, Dede Ernı, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, Kocsis Róbert) szavazat és 1 
tartózkodás (Dr. Sóvágó László) mellett támogatta az elıterjesztést és 
a következı határozatot hozta:  
 
 87/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
nyertes Turisztikai Desztinációs Menedzsment pályázat 
támogatási szerzıdésének megkötéséhez szükséges döntéseket 
az alábbiak szerint hozza meg az elıterjesztésnek megfelelıen: 
Javasolja a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 
taggyőlésének 
  
-         a társasági szerzıdés módosítását az alábbiakkal:  
       
      - bekövetkezett személyi változások érvényesítése 
(Hajdúszoboszlói Vendéglátók       Egyesületének elnöke Máté 
Lajos; Hajdúszoboszlói Fizetıvendéglátók Egyesületének elnöke 
Kanizsay György; ügyvezetı változása); 
       - Felügyelı Bizottságban a turisztikai bizottság delegáltja 
Erdei Gyula;  
       - székhely: Hısök tere 3. sz.  
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A testület következı ülésére elıterjesztést kér az önkormányzat 
és a Kft. közötti Középtávú Együttmőködési Megállapodás 
tartalmára vonatkozóan. 
  
Határidı: 2010. június 10., illetve 2010. június 25. 
Felelıs: jegyzı  
 

Hatodik napirend :  
 
A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési és mőszaki bizottság megtárgyalta 
az elıterjesztést és 7 igen, 1 nem szavazat mellett támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. A díjak változatlan mértékben történı megállapítását 
támogatta. Egyetértett azzal is a bizottság, hogy az Aqua Palace elıtti 
parkolók legyenek bevonva a fizetı parkolók körébe. A bizottság 
egyhangúlag támogatta az elıterjesztést.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Hamarosan 
újratárgyalja a testület a rendeletet, hiszen a Parlament gyorsított 
eljárásban tárgyalja a parkolás jogainak, feltételeinek megteremtése 
érdekében a helyi önkormányzatokról szóló törvény módosítását.  
 
Váradi Ferenc : Az 1. sz. mellékletben szerepel a 20. pontban a Szent 
Erzsébet-Bródy Sándor utcák közrezárt területe, ez értelmezhetetlen. A 
mőszaki bizottsági ülésen is kérte, hogy a repülıtér és az uszoda elıtti 
parkoló ne legyen ingyenes, 200 Ft-ért lehessen ott parkolni, ebbıl a 
pénzbıl fizesse a VgZrt a terület rendben tartását. Javasolta továbbá, 
hogy az ingyenes parkolók közé kerüljön be a következı: azok a 
területek (utcák, terek), amelyek parkolási célra alkalmasak és nem 
esnek tiltás alá. A 2. sz. mellékletben a Hélikert javítani kellene, mert 
megszőnt ez az elnevezés. A 15 perces parkolásnak itt nincs értelme, 
mivel ennyi idı nem elegendı egy bevásárláshoz. A parkolási napi díjat 
eltörölné. A Pávai Vajna utca legyen kétirányú. Meg kellene ott 
szüntetni minden parkolási lehetıséget. A Sport utcán 60 perces 
parkolási lehetıség van, de ezt megemelné 120 percre, 200 Ft –ért, 
mivel a 60 perc nem elegendı semmire. Egész napra pedig 1000 Ft-ot 
kellene kérni. A 30 perces parkolásokat megszüntetné.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Marosi György Csongor, Erdei Gyula, 
Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dede Ernı, Máté 
Lajos, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Szandai 
Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, Kocsis Róbert) és 1 
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nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta az elıterjesztést és a 
következı rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képvisel ı-testületének  

 9/2010. (V. 20.) önkormányzati rendelete  
a fizetı parkolási rendszerr ıl szóló 12/2008. (VII.03.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közúti 
közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésében 
biztosított felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b.) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva, továbbá Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
(továbbiakban: SzMSz.) 11/2007. (IV.19.) önkormányzati 
rendeletében biztosított feladatkörében eljáró: 
 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottsága, 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, 
Mőszaki Bizottsága, 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának SzMSz-ben 
meghatározott további     
  bizottságai véleményének kikérésével 
 
a következı rendeletet alkotja a fizetı parkolási rendszerrıl szóló 
12/2008. (VII.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 
módosítása tárgyában : 
 

1. § 
 

Az Ör. 9. § (1) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg 
lép hatályba: 
 
„A várakozási díjat elıre kell megfizetni a szándékolt várakozási 
idıtartamnak megfelelı parkolási jegy, üzemeltetı által kiadott 
bérlet megvásárlásával, parkolási engedéllyel, MPark-os  
parkolókártya egyenlegébıl vagy mobiltelefonos szolgáltatás 
útján.” 
 
 

2. § 
 
 
Az Ör. 9. § (2) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki: 
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„Az automatáknál megváltott parkolójegy csak a rajta feltüntetett 
helyre és a jegyen feltüntetett idıtartamra, a bérlet, parkolási 
engedély pedig a rajta feltüntetett korlátozásokkal érvényes.” 

3. § 
 
 
Jelen rendelet 1. sz. melléklete az Ör. 1. számú melléklete 
helyébe lép. 
 

4. § 
 
Jelen rendelet 2. sz. melléklete az Ör.  2. számú melléklete 
helyébe lép. 
 

5. § 
 
Jelen rendelet 2010. június 01. napjával lép hatályba.  
 

1. számú melléklet  
 

FIZETİ PARKOLÓK 
 
 

Parkoló automatákkal felszerelt parkolók:  
 

1. Gyógyfürdı elıtti (Termál bejárat, vakparkoló) 
2. Mátyás király sétány 
3. József Attila utca I. (Fesztivál tér elıtti) 
4. József Attila II. (Major utca – Lovas utca között) 
5. Gambrinusz köz (Árkád üzletek – Gambrinusz társasház között) 
6. Héliker elıtti (Szilfákalja) 
7. Damjanich utca 
8. Damjanich utca –Gábor Áron utca közötti átkötı 
9. Zöldségpiac (Bethlen utca) 

         10.  AQUA-PALACE élményfürd ı elıtti 
 
Parkoló automatákkal nem ellátott parkolók:  
 
           11. Sport utca 

12. Jókai sor 
13. Deák Ferenc utca 
14. Szent Erzsébet utca (csúszda park elıtti) 
15. Gábor Áron utca (Pávai Vajna utcától – az Aqua Palace-ig) 
16. József Attila utca III. (Lovas utca – Böszörményi utca) 
17. Pávai Vajna utca (Mátyás király sétány – Damjanich között) 
18. Gábor Áron – Szent Erzsébet utca által bezárt füves, salakos terület 
19. Bródy Sándor utca (Pávai Vajna u. – Szent Erzsébet utca között) 
20. Szent Erzsébet utca – Bródy Sándor utca (közrezárt füves terület. 
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Ingyenes parkolók:  
 

21. Repülıtér 
22. Uszoda elıtti parkoló  

 
2. számú melléklet  

 
DÍJAK MÉRTÉKE 

 
I. Idegenforgalmi szezonban: június 15. – augusztus  31. között  

 
 1. díjövezet  

15 perc 30 perc 60 perc napi díj 
    (Ft)     (Ft)     (Ft)     (Ft) 

 
1.) Gyógyfürdı elıtt       ----     200.-    400.-    1.500.-  
2.) Mátyás király sétány:      ----     200.-    400.-    1.500.- 
3.) József Attila utca I.      ----     200.-    400.-    1.500.- 
4.) József Attila utca II.      ----     200.-    400.-    1.500.- 
5.) Gambrinusz köz       ----     200.-    400.-    1.500.- 
6.) Héliker elıtt       100.-    200.-    400.-    1.500.- 
7.) Damjanich utca       ----     200.-    400.-    1.500.- 
8.) Damjanich u. Gábor Á. átk.     ----     200.-    400.-     1.500.-
10.AQUA-PALACE el ıtti                                    200.-               400.-             1.500.- 
        
12.) Jókai sor      ----     200.-    400.-    1.500.- 
13.) Deák Ferenc utca      ----     200.-    400.-    1.500.- 
14.) Szent Erzsébet utca      ----     -----     400.-    1.500.- 
15.) Gábor Áron utca      ----     200.-    400.-    1.500.- 
16.) József Attila utca III.      ----     200.-    400.-    1.500.- 
17.) Pávai Vajna utca      ----      200.-    400.-    1.500.- 
 

2. díjövezet  
 
  9.)  Zöldségpiac       ----     100.-    200.-       ---- 
 
      3. díjövezet  
 
11.)  Sport utca        ----          150.-    1.200.- 
 

4. díjövezet  
 
18.) Gábor Á. u.–Szent. Erzsébet u.  ----     -----     -----     
1.000.- 
 
19.) Bródy Sándor utca  
       (Pávai u.- Szent E. u. között)      ----     -----     -----    1.000.- 
20.) Szent Erzsébet u. - 
        Bródy S. u.       ----     -----     -----     1.000.- 
 



 14

II. Idegenforgalmi szezonon kívül: szeptember 01. –  június 14.-ig  
 

1. díjövezet  
 

15 perc 30 perc 60 perc napi díj 
    (Ft)     (Ft)     (Ft)     (Ft) 

 
1.) Gyógyfürdı elıtt       ----     100.-    200.-    600.-  
2.) Mátyás király sétány:      ----     100.-    200.-    600.- 
3.) József Attila utca I.      ----     100.-    200.-    600.- 
4.) József Attila utca II.      ----     100.-    200.-    600.- 
5.) Gambrinusz köz       ----     100.-    200.-    600.- 
6.) Héliker elıtt        50.-    100.-    200.-    600.- 
7.) Damjanich utca       ----     100.-    200.-    600.- 
8.) Damjanich u. Gábor Á. átk.     ----     100.-    200.-    600.- 
10.AQUA-PALACE el ıtti                                    100.-              200.-              600.- 
 
12.) Jókai sor      ----     ----     ----     ---- 
13.) Deák Ferenc utca      ----     ----     ----     ---- 
14.) Szent Erzsébet utca      ----     ----     ----        ----  
15.) Gábor Áron utca      ----     ----     ----     ---- 
16.) József Attila utca III.      ----     ----        ----         ---- 
17.) Pávai Vajna utca      ----      ----     ----     ---- 
 

2. díjövezet  
 
  9.)  Zöldségpiac       ----     100.-    200.-       ---- 
 

3. díjövezet  
11.)  Sport utca       ----     ----     150.-    1.200.- 
         csak a vegyes piac, sportpálya  
         elıtti  parkolók 
        

4. díjövezet  
 
18.) Gábor Á. u.–Szent. Erzsébet u.  ----    -----     -----       ---- 
19.) Bródy Sándor utca      ----     -----     -----       ---- 
20.) Szent Erzsébet u. – Bródy S. u.  ----    -----     -----       ---- 
 
III. Parkoló-bérletek, pótdíjak  
 
 Parkoló-bérletek a város egész területére  
 
 7 napos      4.000.- Ft 
        10 napos      5.000.- Ft 
 1 hónapos                        12.000.- Ft 
 1 negyedéves                    30.000.- Ft 
 
 
 



 15

IV: Autóbusz várakozási (parkolási díjai)  
  

          A mindenkori érvényes díjövezet parkolási díjainak 
háromszorosa! 
 
Pótdíjak  
 
3 napon belüli befizetés esetén:   
3.000.- Ft + 1 órának megfelel ı parkolási díj  
3 napon túl, de 15 napon belüli befizetés esetén:  
6.000.- Ft + 1 órának megfelel ı parkolási díj  
 
A parkolási díjak az ÁFA-t minden esetben tartalmaz zák! 

 
B,  
 
Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az elıterjesztést és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dede Ernı, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp 
Jenı, Kocsis Róbert) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képvisel ı-testületének  

10/2010.(V. 20.)  önkormányzati rendelete  
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokró l szóló 

21/2008.(IX.18.) számú rendeletének módosításáról  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint  a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) 
bekezdésében,  a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 48. § 
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés 
b.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, továbbá a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról szóló 11/2007. (IV.19 ) önkormányzati 
rendeletben biztosított feladatkörében eljáró  
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Egészségügyi, 
Szociális Bizottsága, 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottsága véleményének kikérésével a következı rendelet alkotja 
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a 21/2008.(IX.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 
módosítása tárgyában:    

1. § 
 
A R. 11. § (5) bekezdésének helyébe a következı rendelkezés lép 
hatályba: 
 
„Köztemetéseknél csak a kegyeleti igényeknek megfelelı 
legolcsóbb temetkezési kellékek és szolgáltatások költségeit lehet 
figyelembe venni, amelynek összértéke a szolgáltatóval 
(Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.) történt megállapodás 
alapján: 
 
 - hamvasztásos temetés esetén:   168.000.-Ft 
           - koporsós temetés esetén:                    162.000.-Ft 

 
2. §  

 
Ez a rendelet 2010. június 1. napján lép hatályba, de 
rendelkezését 2010. március 1. napjától alkalmazni kell.  

 
Hetedik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Lehetıség nyílik a 
legrosszabb állapotban lévı K VIII-as híd felújítására egy éven belül.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella : A mezıgazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. Kilenc önkormányzati tulajdonú híd van, valamennyi 
felújítására nagy szükség lenne. A bizottság az elıterjesztésben 
szereplı K VIII-as híd felújítását támogatja, azzal a kiegészítéssel, hogy 
javasolja további hídfelújítások beütemezését is.  
 
A képviselı-testület 13 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dede Ernı, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, 
Kocsis Róbert, Marosi György Csongor) szavazat és 1 tartózkodás 
(Radácsi Gusztáv) nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot alkotta:  
 
 88/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja az egy éven belül szükséges hídfelújítási, javítási 
munkálatok elvégzésének végrehajtását a K-VIII. jelő híd 
vonatkozásában. A munkálatok megvalósításához szükséges 
pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl 
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szóló 3/2010. (II. 25.) Ör. rendelet 9. sz. melléklet 
Városüzemeltetési táblázat „Hidak kötelezı éves felülvizsgálata” 
kereten felszabaduló 3.620.625,- Ft átcsoportosításával és 10. 
014.638,- Ft összegő hitel felvételével biztosítja.  
Utasítja a jegyzıt, a munkálatok elvégzéséhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felhatalmazza a polgármestert a hitel- és a vállalkozási 
szerzıdések aláírására. 
 
Határidı: 2010. október 31. 
Felelıs:  jegyzı 

 
Nyolcadik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és 7 igen, 1 nem szavazat mellett támogatta. 
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 14 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dede Ernı, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó 
Zsolt, Dr. Papp Jenı, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést 
és a következı határozatot hozta:  
 
 89/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
2010. évi városi költségvetés „beruházások” (13.sz. melléklet) 
táblázat „csapadékvíz, belvíz elvezetés önerı” sorából bruttó 15 
Mft összeget a „belvízátemelı szivattyútelep rekonstrukció” sorára 
csoportosít át. 
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a megvalósításhoz szükséges 
ajánlatkérési, közbeszerzési eljárásokat a hivatal bonyolítsa le. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdések 
aláírására. 
 
Határidı: megvalósításra 2010. december 31. 
Felelıs:  jegyzı 

 
Kilencedik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és 7 igen, 1 nem szavazat mellett támogatta. Sajnálattal 
vette tudomásul a bizottság, hogy az Ady Endre utca bıvítése kb. 34 
millió Ft-ba kerülne a tervezett 9,4 millióhoz képest. Erre az 
önkormányzatnak nincs kerete. Ennek ellenére kérte, hogy amennyiben 



 18

lehetıség van rá, az Ady Endre utcához csatlakozó dőlık világítását 
próbálják megoldani néhány lámpatesttel.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta.  
 
Dr. Papp Jen ı: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi 
válaszolt.  
 
A képviselı-testület 14 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dede Ernı, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, Kocsis Róbert) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta:  
 
 90/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja a Csatornakertben a Körte, Meggy és Szeder dőlı, 
valamint a Vénkertben a Fácán dőlı közvilágítás bıvítésének 
kiépítését. A munkálatok elvégzéséhez bruttó 2.7 Mft 
keretösszeget biztosít, melynek fedezete a 2010. évi városi 
költségvetés „átadott pénzeszközök” táblázat, „közvilágítás 
bıvítés” kerete.  
 
Utasítja a jegyzıt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
közvilágítás bıvítési munkálatok elvégeztetésére. 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:   jegyzı 

 
Tizedik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta. A város 52 millió Ft-ot költ a vízelvezetı 
csatornák felújítására és kiépítésére.   
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. Sajnos a sok csapadék miatt aktuális a téma, fontos, 
hogy minél nagyobb folyóméterő árokmennyiség legyen kialakítva. A 
bizottság ülésén hangsúlyozták, hogy földmedrő árkok lesznek 
kialakítva. A mellékletben szereplı becsült árak tekintetében volt vita a 
bizottsági ülésen. Kérték a VgZrt vezérigazgatóját, hogy a 
költséghatékonyabb megoldást válasszák minden esetben. A bizottság 
egyhangúlag támogatta az elıterjesztést.        
 



 19

Radácsi Gusztáv : Már évekkel korábban felvetette, hogy a Rákóczi 
utcán, a Keleti utcától a Bercsényi utcáig nincs semmiféle 
csapadékelvezetési lehetıség. Akkor azt az ígéretet kapta, hogy meg 
fogják csinálni. Kéri, hogy kerüljön be ez az utca is a beruházási 
programba.  
 
Vágó Zsolt : Az elmúlt idıszak csapadékos idıjárása megmutatta, hogy 
hol vannak a városban a legproblémásabb helyek, ahol belvízveszély 
alakult ki. A pénzügyi bizottsági ülésen kialakult egy közös álláspont, 
mely szerint csökkentett tartalommal földmedrő árkokat kiépítve minél 
több helyen építsék meg a vízelvezetı árkokat. Az utóbbi idıben több 
utcában is súlyosbodott a helyzet. Megköszöni Vezérigazgató Úrnak a 
gyors intézkedést.  
 
Majoros Petronella : Sok esetben a víz útját az eldugult átereszek 
állják el. Kéri Vezérigazgató Urat, hogy néhány szóban ismertesse, 
kinek a feladata az átereszek tisztítása, karbantartása.  
 
Mészáros Sándor : A város lakossága nincs tisztában azzal, milyen 
kötelezettsége van a telekhatártól az útburkolat széléig. A helyi rendelet 
egyértelmően elıírja, hogy a járda, a vízelvezetı árok tisztántartása az 
ı hatáskörükbe tartozik. A mőszaki feltételeket a városnak és a VgZrt-
nek kell megteremteni. Ahol engedély nélkül építenek kapubejárókat és 
nem a megfelelı szintre helyezik el, sokszor kellemetlen helyzetbe 
kerülnek a VgZrt emberei a takarításkor. Valamilyen módon közzé kell 
tenni, hogy mi a kötelessége a város lakosságának.                 
 
Kocsis Róbert : Örömmel tapasztalta, hogy a Dankó utca az elsı 
kategóriába került. Várhatóan augusztusra engedélyes tervek lesznek 
és megindulhatnak a munkálatok. Kéri, hogy a Dankó utca a 
megvalósuló beruházások közül az elsık közé legyen besorolva. 
Sikerült egy költségkímélı megoldást találni, ami racionálisabb 
megoldást vetít elıre az elızı tervhez képest. A piac környékén 
jelentkezı vízállások problémáját is kéri megoldani.  
 
Radácsi Gusztáv : Módosító javaslata van, plusz 1.250.000 Ft-ot 
szavazzon meg a testület szikkasztóárok kialakítására a Rákóczi utcán.  
 
Kérdést Radácsi Gusztáv, Majoros Petronella és Váradi Ferenc tett fel, 
melyekre Mészáros Sándor válaszolt.  
 
A képviselı-testület Radácsi Gusztáv módosító javaslatát, mely szerint 
1.250.000 Ft-ot szikkasztóárok kialakítására fordítson hitelbıl 14 igen 
(Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi István, Majoros Petronella, Máté 
Lajos, Marosi György Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp 
Jenı, Kocsis Róbert) szavazat és 1 tartózkodás (Dede Ernı) mellett 
támogatta; az elıterjesztést 15 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, 
Harsányi István, Majoros Petronella, Dede Ernı, Máté Lajos, Marosi 
György Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
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László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, 
Kocsis Róbert) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következı határozatot hozta:  
 
 91/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  

  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
városi csapadékvíz elvezetı csatornák, árkok építési és felújítási 
munkáira tett elıterjesztést az 1. számú mellékletével együtt 
elfogadja. 
 A közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX tv. 2/A §-a alapján 
külön közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zártkörően Mőködı Részvénytársaságot (mint 
az önkormányzat 100%-os tulajdonú cégét) bízza meg, a létesítési 
vízjogi engedély meglétét követıen, az 1. számú mellékletben 
rögzített munkák elvégzésével, koordinálásával.  
Ezen túlmenıen a Keleti utcán a Rákóczi és Bercsényi utca 
közötti szakaszon  szikkasztóárok kialakítására 1.250.000 Ft-ot 
biztosít a hitelkeret terhére.  
Utasítja a város jegyzıjét, a VgZrt. vezérigazgatóját a 
megvalósításhoz és hatósági engedélyeztetéshez szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerzıdés aláírására. 
  
Határidı:       folyamatos 
Felelıs:          jegyzı 
                      VgZrt vezérigazgatója 

 
1. számú melléklet 

 
I.      Vízjogi létesítési engedélyezés alatt lévı építési, felújítási munkák 

 
1.) Tokay 2 sz. csatorna 
 

- Médy u. és Hathy u. között 
csak kotrás (0 + 000 – 0 + 205) 

- Hathy u. – Földesi8 u. között kisszelvényő 
Árok építése, folyás fenék burkolása 
40 x 40 x 4,5 járdalappal 

- 19 m áteresz építése, támfallal,  
útburkolat helyreállítással  
e.i.: 3.400 eFt + ÁFA 

 
2.) Rácz F. u. – Földesi u. csatorna 
 

- 0 + 265 – 0 + 415 között kisszelvényő 
Csatorna építése, földmedrő fenékbur- 
kolás nélkül 

- 10 m áteresz építése, támfallal 
e.i.:  1.100 eFt + ÁFA 
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3.) Galgócz sori csatorna felújítása  
 

- 30 m burkolt csatorna szakasz építése 
(vb. mederelemmel) 

- meglévı rendszer feltárása, mosatása 
- meglévı aknák tisztítása, szintbe emelése 

e.i.:  1.350 eFt + ÁFA 
 
4.) Kiss Pál utca 
 

- 0 + 000 – 0 + 057 m között csatorna kotrása, 
MCS 30/50-es meder elemmel való burkolása 

 
- 10 m hosszú Ø 40-es áteresz építése, burkolat  
      helyreállítással 

e.i.:  1.100 eFt + ÁFA 
 
5.) Hamvas 2. sz. csatorna – Bordángát 3. sz. 
     csatorna felújítása 0 + 000 - 0 + 443 m között 
 

- Kisszelvényő csatorna építése (földmunka) 
- Meglévı kapubejárók bontása 

e.i.:         10  db 
- folyásfenék burkolása 350 m hosszban 

40 x 40 x 4,5 járdalapokból 
- Kapubejárók készítése (10 db)  

40 m TB 20/30/30 vb. elembıl, fedlapokkal 
- Áteresz építése Ø 40-es betoncsıbıl 34 fm 
- Törmelék elszállítása, útalap + aszfaltburkolat  

helyreállítása, kapubejárók zúzalékkal való 
ffeltöltése 
e.i.:  4.800 eFt + ÁFA 

6.) Dankó utcai csatorna átépítése 
 

- Meglévı csatorna bontása, új zárt,  
                 Ø 400-as mőa. csatorna építése 
                 80 cm hosszban 0 + 059 - 0 + 139 m 
                 szelvény között 
 

- Vízelvezetı folyóka építése „K”  
                 szegélybıl, 80 m hosszban 
 

- 3 db tisztítóakna építése a zárt csa- 
                 tornára 
 

- Útburkolat helyreállítása max. 40 m2  
                 mennyiségben 
 

- Ideiglenes forgalomkorlátozás 
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                                                                    e.i.:  5.200 eFt + ÁFA 
                                                              
7.) Pávai u. – Csónakázó tó közötti csatorna 
           -    Meglévı zárt csat. és áteresz bontása 
                törmelék elszállításával ( Szent E. u alatt) 
  

- 40 fm D= 800- as zárt csatorna, áteresz 
építése, útburkolat helyreállítással 

 
- Meglévı földmedrő csatorna kotrása 

400 m3-ig a föld elszállításával együtt 
(Siesta mögötti csat.) 
 

-    2 db tisztítóakna építése 
 

            ei.:                                          2.900 eFt + ÁFA 
 
                                                               I. összesen   e.i.:                      19.850 eFt 
                                                                      ÁFA 25 %:                            4.963 eFt 
                                                               I.    Bruttó összesen e.i.:            24.813 eFt 
 
II.     Tervvel, Vízjogi létesítési engedéllyel nem rendelkezı építési,  
        felújítási munkák 
 
1.) Hamvas u. felújítása 0 + 359 – 0 + 663 m 
      között (Bordángát u. – Nádudvari u. között 
      304 m, csak az egyik oldal) 
 

- Kisszelvényő vízelvezetı árok készítése 
- Fenékburkolat készítése 40 x 40 x 4,5 

beton járdalapokból (234 m hosszban) 
(Kapubejárók nem kerülnek felbontásra!) 
e.i.:  1.900 eFt + ÁFA 

 
2.) Kocsis Pál utca 
 

- Kisszelvényő vízelvezetı árok készítése 
kézi erıvel 130 m hosszban  
(szikkasztó jellegő) 

- Fejlett föld felrakása, elszállítása,  
tereprendezés 
e.i.: 600 eFt + ÁFA 

 
3.) Mathiász utca 
 

- Szikkasztó jellegő vízelvezetı árok készítése, 
kézi erıvel, mindkét oldalon (250 m) 

- Fejtett föld felrakása, szállítása,  
      tereprendezéssel 
      e.i.:  1.100 eFt + ÁFA 
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4.) József Attila utcai csapadékvíz elvez. csatorna  
      átépítése (Tóvendéglı bejárata – Major u. között) 
 

- 100 m Ø 500 mőa. csıbıl készült csatorna 
építése a meglévı csatorna bontása után 

- 4 db négyzetalaprajzú víznyelı akna  
készítése víznyelı ráccsal 

- fejtett föld, bontási anyag elszállítása, útburkolat  
helyreállítása 

- Közmővezetékek kiváltása, felügyelet 
e.i.:  5.580 eFt + ÁFA 

 
5.) Bárány utca 
 

- Bárány u. csapadékvizének átvezetése  
a régi 4. sz. fk. út alatt 

- 15 m 350-es acélcsı átsajtolása 
- 1 db kapubejáró építése TB elemekbıl 
- 25 m CS-400-as áteresz építése 
- 35 fm Ø 300-as mőa. csatorna ép. 
- Mederburkolás a csatlakozásoknál 
- Közmővezetékek feltárása, szakfelügyelet 
- Átfúrási terv, forgalomkorlátozási terv 

készítése 
- Útburkolat helyreállítása 
- 50 m csatorna kotrása a Nyugati soron,  

kitermelt föld elszállítása 
                 e.i.:  3.300 eFt + ÁFA 
 
6.) Dózsa György utcai csatorna lefedése 
 

- 56 m  meglévı burkolt vízelvezetı árok lefedése 
- Ø 400-500-as TA  csı beépítése 
- 6 db gázszerelvény szintbeemelése 
- Járda felújítás 10 m2 
- Szakfelügyelet 

e.i.:  1.350 eFt + ÁFA 
 
7.) Nyugati sor végén lévı áteresz átépítése 
 

- 8,0 m 1,20 x 1,20 keretelemes mőtárgy 
     áteresz építése, támfalakkal, föld 

visszatöltésével, tömörítéssel védıbetonnal 
e.i.:  626 eFt + ÁFA 

  Összesen:                             14.456 eFt 
 ÁFA     25 %:                           3.614 eFt 
 II. Bruttó összesen:           18.070 eFt 
 
III.      Egyéb elvégzendı munkák: 
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1.) Tulipán utca eleje 

 
- 24 m Ø 200 csatorna ép. 1 db víznyelı ráccsal, 

burkolat helyreállítással 255 eFt 
 
 
2.) Tulipán utca eleje 

 
- Tulipán utca keresztezıdés  

9 fm hosszú csat. 120 eFt 
 
3.) Kossuth utca eleje 

 
- Víznyelı áthelyezés – 2 db 

2 x 3,5 fm D-200-as csı beép. 
Idomokkal, burkolat helyreállítással 89 eFt 

 
4.) Radó u. 4. szám elıtt 
 

- 9 fm D-200-as csatorna építése, 1 db víznyelı 
Ráccsal, burkolat helyreállítással 120 eFt 

 
5.) Postahivatal (Gönczy Pál utca) 
 

- 1 db víznyelı megszüntetése (aszfaltvágás, 
Burkolat helyreállítással) 50 eFt 

 
- 1 db víznyelı rács csere (aszfaltvágással, 

Bontással, helyreállítással) 60 eFt 
 
6.) Puskin u. Dózsa Gy. u. sarok 
 

- Ø 110 G csı kiváltása D-200-asra (10 m) bontás, 
Csatornaépítés, víznyelırács, burkolathelyreáll.) 130 eFt 

 
7.) Víznyelırácsok szintbe emelése  (bontással együtt) 
 

- Hısök tere                         – 2 db 
- Hıforrás u. – Szedres u.   – 1 db 
- Kossuth u. – Parti u.          – 1 db 84 eFt 

 
8.) Víznyelık cseréje 
 

- Mátyás király sétány       – 1 db 
- Damjanich u.                   - 1 db 
- Héliker parkoló                - 1 db 126 eFt    
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9.) Hıforrás utcai folyóka javítása 
  
           -     26 fm bontása, újraépítése                                               e.i.:  220 eFt 
 
10. ) Fehér utca – Malom sor sarok 
 

- Fordító akna készítése a két áteresz 
és a nyílt árok becsatlakozásánál,  

      támfallal                                                             e.i.:  210 eFt 
11.) Csatornakotrás az Északi legelın 
 

- 1600 m csatorna kotrása 
- Kitermelt föld felrakása gépkocsira, 

szállítása 5 km-en belül 
- Tereprendezés 

- 1600 x 0,75 m3/fm x 400.- Ft/m3 480 eFt 
- 1200 m3 x 1.050.- Ft/m3 1.260 eFt 

 
12.) Médy István utca 
 

- 1 db 500-as átereszcsı 
bontása, cseréje, új támfal építése                     e.i.: 50 eFt 
                                                                  Összesen: 3.254 eFt 
                                                                  ÁFA – 25 % 814 eFt 
 
                                                              III. Bruttó összesen :     4.068 eFt    

Ö S S Z E S Í T İ 
 
I. Vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezı ép. munka:                             24.813 eFt 
II. Vízjogi létesítési engedéllyel nem rendelkezı ép. munka: 18.070 eFt 
III. Egyéb ép. felújítási munkák: 4.068 eFt 
                                             Összesen:                                                     46.951 eFt 
                                                  Tartalék (bruttó 5,1 %)     676 eFt 
                                                  Tervezésre elkülönített összeg:  5.000 eFt 
                                                  BRUTTÓ ÖSSZESEN: 52.627 eFt 

 
Tizenegyedik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottsági is megtárgyalta az 
elıterjesztést. Mészáros Úr javította az a, pontban az útalap kifejezés 
javított földútra módosul, illetve a határidıt június 30-ra kívánja 
módosítani. Ezekkel a módosításokkal egyhangúlag támogatta a 
bizottság az elıterjesztést.  
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A képviselı-testület 15 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Majoros Petronella, Dede Ernı, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, Kocsis 
Róbert) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 92/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

A, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fürdı u. és Gábor Áron utca 
közötti (mintegy 80 m) földút szakasz javított földútként kiépüljön, 
a 2010. évi költségvetésben biztosított keret terhére, bruttó 2.860 
eFt erejéig. 
 
B, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gábor Áron utca útburkolat 
javítása (kátyúzása) – a Bogrács tanya és a Szent Erzsébet utca 
közötti szakasz – a Gábor Áron utca rekonstrukciójára biztosított 
keretösszeg terhére megtörténhessen, bruttó 786 eFt erejéig.  
 
Határidı:             azonnal, legkésıbb 2010. június 30. 
Felelıs:               jegyzı 
                            VgZrt. vezérigazgatója 

 
Tizenkettedik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella : Kérdést tett fel, melyre Mészáros Sándor 
válaszolt.  
 
Vágó Zsolt : Kéri, hogy legalább egy hulladékgyőjtı edényzetet 
helyezzenek el a Szováti úti buszmegállóba.  
 
Dr. Rácz Tiborné : A rendelkezésre álló 5 millió forint nagyon kevés az 
utcabútorok pótlására, ahogy a 2.700.000 Ft a felújításra, 
karbantartásra. Egyre rosszabb állapotban vannak a padok, a 
Szilfákalján lévık pótlása például nagyon lassan történik. Véleménye 
szerint a javítás, karbantartás keretén belül új bútorok vásárlására nem 
kellene sort keríteni. A „javítás, karbantartás” címszó alatt 13 darab új 
utcabútor is megvásárlásra kerül, ezt kéri felülvizsgálni. Készülhetne 
egy felmérés az egész városra vonatkozóan az utcabútorok állapotáról.  
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Váradi Ferenc : Az ı körzetében a Rákóczi úti szakaszon összesen 
három buszmegálló van, egyikben sincs hulladékgyőjtı kosár. A 
gimnáziumnál lévıben sem. A Rákóczi utcainál van egyedül pad, a 
másik kettıben nincs. Nagyon drágának tartja a hulladékgyőjtıket, a 
leszállításuk is sokba kerül. Kéri, hogy minden buszmegállóban legyen 
hulladékgyőjtı edényzet és legyenek rendbe téve a padok.  
 
Kocsis Róbert : A javítási, karbantartási keret 2 millió Ft. Felhasználási 
javaslata van: az Egészségház udvarán található néhány régi típusú 
pad. Ezek évek óta nincsenek felújítva. Kéri, hogy kerüljön sor a 
javításra, amennyiben lehetséges. Néhány hete a Hısök tere 21. szám 
elé kérte padok kihelyezését.  
 
Mészáros Sándor : Vágó Zsolt képviselı úrnak elmondta, hogy az 5 
millió Ft-os keretbıl nem szeretne átcsoportosítani a Szováti útra 
hulladékgyőjtıt, mert nincs rá lehetısége. Tudomásul kell venni, hogy 
egyetlen buszmegállóban sem lesz szemetes, pad az elıterjesztésben 
felsoroltakon kívül. A mőszaki bizottság döntött a 2.700.000 Ft-ról, ha 
változtat a döntésén, akkor lesz lehetıség átcsoportosítani.  
 
Dr. Sóvágó László : Nem bizottsági hatáskör, hogy mire lesz 
fölhasználva az összeg. Törvényesen kell felhasználni. A 2.700.000 Ft 
felhasználását joga van megváltoztatni a bizottságnak, amennyiben 
saját tételükbıl csoportosítanak át.  
 
Mészáros Sándor : Váradi képviselı úr körzetében sem lesz sajnos 
hulladékgyőjtı és pad, csak akkor, ha erre a bizottság megszavazza a 
pénzt. Nem ért egyet azzal, hogy a bútorok leszállítása drága. Kocsis 
képviselı úrnak elmondta, hogy a Hısök tere 21. szám elıtt korábban 
is volt pad és lesz ezután is.  
 
Majoros Petronella : Két hónappal ezelıtt kérte az irodát, hogy 
készítsen felmérést arra vonatkozóan, milyen állapotban vannak a 
városban a buszmegállók, amiatt, hogy a pénz felosztása elıtt látni 
lehessen, hol van szükség felújításra. Sajnálattal veszi tudomásul, hogy 
ebbıl az 5 millió forintból csak egyetlen buszmegálló kerül felújításra. 
Nem csak a parkokban szeretnének az emberek pihenni, hanem 
alapvetı igény, hogy a buszmegállókban is le tudjanak ülni.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Marosi György Csongor, 
Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dede Ernı, Máté 
Lajos, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, 
Kocsis Róbert) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
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 93/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja, hogy a 2010 évi városi költségvetésben elkülönített 5 
Mft összeg az elıterjesztésnek megfelelıen kerüljön 
felhasználásra utcabútorok beszerzésére vonatkozóan.  
 
Utasítja a jegyzıt és a Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatóját az 
utcabútorok beszerzéséhez és kihelyezéséhez szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
Határidı: azonnal, az utcabútorok kihelyezésére 2010. június 30. 
Felelıs:   jegyzı 
      VgZrt vezérigazgatója 
 

Tizenharmadik napirend :  
 
Nagy Bálint : A kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta. A vezetıi pótlékkal kapcsolatosan 
irodavezetı úr azt a felvilágosítást adta, hogy a korábbi 
intézményvezetınek ugyanennyi vezetıi pótlék volt megállapítva.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Varga Imre válaszolt.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Marosi György Csongor, 
Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dede Ernı, Máté 
Lajos, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, 
Kocsis Róbert) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 94/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
46/2010. /III. 25./ sz. határozatával a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetıi teendıinek ellátásával 2010. július 1-tıl,  2011. december 
31-ig Gurbán György urat  bízta meg.  
 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 61, 64 és 
87/A § figyelembevételével Gurbán György  
 - alapbérét:         161.600.-Ft-ban 
 - magasabb vezetıi pótlékát      56.000.-Ft-ban   
állapítja meg. 
 
Határidı:   2010. július 1. 
Felelıs:     jegyzı 
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Tizennegyedik napirend :  
 
A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Marosi György Csongor, 
Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dede Ernı, Máté 
Lajos, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, 
Kocsis Róbert) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 95/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, az Egyesített 
Óvodai Intézmény alapító okiratát a következı módosításokkal: 
 
- A 2010. január 1-tıl érvényes okirati rész módosul: 
Kiegészítı tevékenység: 
890114 A hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok és családok                                    
életminıségét javító programok, halmozottan hátrányos helyzető 
gyermekek óvodai fejlesztı  programjának mőködtetése a Liget 
Óvodában. 
 
Határidı:  2010. május 20. 
Felelıs: jegyzı 

 
Tizenötödik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta, azzal a módosítással, hogy ne 80.730 Ft, 
hanem 80.000 Ft legyen a havi bérleti díj mértéke.  
 
A képviselı-testület az elhangzott módosítással együtt 16 igen (Váradi 
Ferenc, Marosi György Csongor, Harsányi István, Kanizsay Béla, 
Majoros Petronella, Dede Ernı, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, Kocsis Róbert) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta:  
 
 96/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Szabó László zug 7. szám alatti 
2398/1 és 2398/2 hrsz-ú ingatlanokat a Mariage Kft. részére az 
alábbi feltételek mellett: 
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- Bérlı a területet a Szabó László zug 3. szám alatti 
ingatlanon történı építkezés felvonulási területként használja. 
- Bérleti idı lejárta: 2010. augusztus 30. 
- Bérleti díj mértéke: 80.000,-Ft/hó 
- Bérlı június hónapra vonatkozó bérleti díjat a bérleti 
szerzıdés aláírásakor, ezt követıen minden hó 10. napig fizeti 
meg a bérbeadó részére. 
- Bérlı a területet a környezetvédelmi és egyéb vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak maradéktalan betartása mellett 
használhatja az ingatlant. 
- Bérlı kötelessége, hogy a bérleti idı lejáratakor az ingatlant 
az eredeti állapotban helyreállítsa. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidı: 2010. augusztus 30. 
Felelıs:   jegyzı 

 
Tizenhatodik napirend :  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Olvasható az anyagban, hogy 
nehéz meghatározni a kistérségek jövıjét, hiszen törvénymódosítás 
várható e téren. Javasolja a bizottság, hogy amennyiben a 
törvénymódosítások megszületnek, a testület tőzze napirendre a 
kistérségek középtávú terveinek meghatározását.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Marosi György Csongor, 
Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dede Ernı, Máté 
Lajos, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, 
Kocsis Róbert) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 97/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységérıl és terveirıl készített beszámolót elfogadja.  
 
Határidı: folyamatos, illetve 2011. április 30. 
Felelıs:   társulás elnöke és titkára 
 

Tizenhetedik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta.  
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Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Radácsi Gusztáv : A Thököly Iskola már alkalmazza ezt a módszert, 
szeretné tudni, milyen eredménnyel.  
 
Dede Ernı: Nem tud még választ adni, mivel nem rég szerelték föl, így 
nincsenek tapasztalatok az eszközrıl.  
 
Váradi Ferenc : Ellene van az ötletnek, nem tartja megoldásnak. Ez az 
eszköz az intézmények dologi költségeit csökkentené, így nem érti, 
miért kell hitelbıl finanszírozni. Drága a rendszer, nincs rá garancia, 
hogy van értelme alkalmazni. Nem támogatja az elıterjesztést.  
 
Szandai Kázmér : Valóban produkálja a rendszer az 50%-os 
megtakarítást a csapok tekintetében. Az eredeti elképzelés arról szólt, 
hogy minden intézményben egyszerre vezessék be a rendszert. Végül 
módosult az elképzelés, így négy intézményben, kisebb költséggel 
kerülne bevezetésre elsı körben. Az összeg nagyságának inkább elvi 
jelentısége van. Az önkormányzat a takarékosságot támogatja. A 
lakosság is értesül errıl a lehetıségrıl.  
 
Dr. Vincze Ferenc : A kollégiumnál a legnagyobb a vízfogyasztás. Meg 
kell próbálni az eszköz bevezetését. Ebbıl a pénzbıl valamennyi óvoda 
kap.  
 
Máté Lajos : Kéri, hogy szavazza meg a testület. A városban már több 
szálloda felszereltette és alkalmazza az eszközt.  
 
A képviselı-testület 13 igen (Marosi György Csongor, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dede Ernı, Máté Lajos, Nagy 
Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat 
és 2 tartózkodás (Kocsis Róbert, Radácsi Gusztáv) mellett támogatta 
az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 98/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hitelbıl 400.000 Ft + ÁFA elıirányzatot biztosít vízcsapokra 
alacsony áteresztı képességő adagolók felszereléséhez az 
elıterjesztésben szereplı intézményeiben. A tapasztalatokról a 
2011. évi költségvetés elıkészítésekor elıterjesztést kér a 
szükséges további fedezet biztosíthatósága érdekében. 
 
Határidı: 2011. január 31. 
Felelıs: jegyzı 
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Tizennyolcadik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné : Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület 14 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Majoros Petronella, Dede Ernı, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Rácz 
Tiborné, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó 
Zsolt, Dr. Papp Jenı, Kocsis Róbert) és 2 nem (Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat mellett támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 99/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
elıterjesztésben szereplı mellékelt összegzések szerint elfogadja 
az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves 
statisztikai összegzést. 
 
Határidı:  2010. május 31. 
Felelıs: polgármester 

 
Tizenkilencedik napirend :  
 
Kérdést Vágó Zsolt, Dede Ernı, Tarcsi András és Szandai Kázmér tett 
fel, melyre Dr. Sóvágó László és Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Marosi György Csongor, 
Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dede Ernı, Máté 
Lajos, Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, 
Kocsis Róbert) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 100/2010. (V. 20.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
két ülés közötti eseményekrıl adott tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 
Felelıs:   -  

 
Huszadik napirend :  
 
A,  
 
Dr. Rácz Tiborné : Elfogadja közvilágítással kapcsolatos kérdésére 
adott választ.  



 33

B,  
 
Szandai Kázmér : Elfogadja a Bárdos Iskola elıtti parkoló 
megnyitásával kapcsolatos kérdésére adott választ. Kérdést tett fel, 
melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.   
 
C,  
 
Dr. Rácz Tiborné : Elfogadja a közterületi támfalak javításával 
kapcsolatos kérdésre adott választ.  
D,  
 
Kocsis Róbert : Elfogadja a 34121 j. út mentén eldugult víznyelıkkel 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
E,  
 
Vágó Zsolt : Elfogadja a Déli sor 23. sz. elıtt található kátyúval 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
Kérdések :  
 
Dr. Papp Jen ı: Jegyzı Úrhoz intézi kérdését. Jelezték a Bartók 
telepen, hogy hajléktalanok költöztek be a Hóvirág utcai erdıbe. Kinek 
a joga eltávolítani ezeket a lakókat, kifogásolhatják-e, hogy ott laknak 
ezek az emberek?  
 
Dr. Vincze Ferenc : İ is kapott telefonos bejelentést. Lakásukat 
veszített családról van szó, elárverezett lakásról van szó. Nem 
önkormányzati, hanem magántulajdonról van szó, rengeteg tulajdonosa 
van. A telefonon érdeklıdınek elmondta, hogy ha érkezik beadvány, 
akkor továbbítva lesz a tulajdonosoknak, ık léphetnek fel a polgári jog 
eszközeivel a helyzet felszámolására.  
 
Dr. Rácz Tiborné : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdéseit. Mindkét 
kérdés már többször felmerült az évek során. Az egyik a patkányirtással 
kapcsolatos probléma a belvárosban, a fürdı közelében, a 
lakóövezetben. Nem csak bokrokban és különbözı búvóhelyeken 
találnak patkányokat, hanem lépcsıházakban, csapadékvíz-, 
szennyvízelvezetıkben. Van-e arra mód és lehetıség, hogy a helyi 
cégek és a város együtt összehangolt irtást, megelızést kezdjen? A 
költségvetésbe betervezett keretösszeg sem magas. A csatornák miatt 
a Közüzemi Kft. is partner lenne ebben. Másik kérdése a nyilvános WC-
kel kapcsolatos. Kettı nyilvános WC van a városban, mindkettı olyan 
helyen található, ahol nagyon sok vendég van. Egyre nagyobb 
probléma, hogy végig a belvárosban a nyilvános WC-k hétvégén, 
napközben, éjszakánként nincsenek nyitva. A Fesztivál téren található 
nyilvános WC napközben elzárt terület. Évek óta rengeteg fellépés van 
a Fesztivál téren. Többször megkeresték már az ügyben, hogy a fellépı 
csoportok komoly pénzekért tudják csak használni a nyilvános WC-t. 
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Másik megoldásként a nyitva lévı Mővelıdési Házba mennek, vagy az 
orvosi ügyelet mosdóját használják. A nyilvános WC bérbe van adva. 
Nincs-e arra módja és lehetısége az önkormányzatnak, hogy bizonyos 
szabályokat állítson fel ezzel kapcsolatosan?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Írásban ad választ a kérdésekre.  
 
Majoros Petronella : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Mikor 
kezdıdik a szennyvízcsatorna-hálózat utolsó ütemének munkálata?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : A tegnapi nap folyamán került sor arra, hogy 
a kivitelezı általi ütemtervet átdolgoztassa a hivatal. A végleges 
ütemtervet még nem kapta meg, de feltételezhetı, hogy abban az fog 
szerepelni, amit az elızetes egyeztetésen jóváhagytak. Aszerint június 
elsı hetében kezdıdne a munka, az irodán megtekinthetı lesz az 
ütemterv. Legelıször az üdülıövezet egy részén fognak kezdeni, mivel 
ott csak június 30-ig dolgozhatnak, majd szeptember 1-tıl újra. A 
mostani tervek szerint a legutolsó utcában a befejezési határidı október 
vége a hálózat vonatkozásában. A szennyvíztelep is elkészül 
valószínőleg eddig az idıpontig. Innentıl kezdve hat hónapos 
próbaüzemen fog majd keresztülmenni és ennek megfelelıen a nyertes 
kivitelezı ajánlatában vállalt határidı 2011. március 31.   
 
Vágó Zsolt : Jegyzı Úrhoz intézi kérdését. A hajdúszoboszlói tejtermelı 
gazdák fel vannak háborodva, mert a mozicsarnokban található 
zöldségboltban folyós tejet, illetve kimérıs tejtermékeket is árulnak. 
Jogosan reklamálnak, mert ık a piacon ezt nem tehetik meg, ott szigorú 
szabályok vannak az árusításra. Azt sem értik, hogyan árulhatja a 
zöldséges bruttó 99 Ft-ért a tej literjét, amikor 83-85 Ft az önköltségi ár. 
Adtak-e ki engedélyt arra vonatkozóan, hogy a zöldségboltban tejet, 
tejterméket is áruljanak?  
 
Dr. Vincze Ferenc : Hatósági ügyrıl van szó. Az ÁNTSZ engedélyezte. 
Az önkormányzat már nem engedélyez semmit, csak bejelentik a 
vállalkozók, hogy üzletet nyitottak. Az illetékes hatóság az ÁNTSZ és ık 
engedélyezték ezt.  
 
Nagy Bálint : Jegyzı Úrhoz intézi kérdését. Ahogy a Parlamentben van 
lehetıségük a képviselıknek vitanapot kezdeményezni egy-egy konkrét 
kérdésben, itt van-e lehetıség arra, hogy a képviselı-testület 
meghívást kapjon kibıvített mőszaki bizottsági ülésre, melynek kiemelt 
témája a város közlekedési biztonsága lenne. Így nem a rendırségi 
beszámolók alkalmával mondanák el ötleteiket a képviselık, hisz 
mindenkinek van véleménye. Több halálos kimenetelő baleset is volt a 
városban az elmúlt évben és idén is. Lát-e arra lehetıséget Jegyzı Úr, 
hogy ez minél hamarabb megtörténjen? Ha ennek lennének 
költségvetési vonatkozásai, akkor idıben el lehetne kezdeni a jövı évre 
a tervezést.  
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Dr. Vincze Ferenc : A bizottsági ülések nyilvánosak, a hivatalban 
szokás is egyes ülésre meghívni a képviselıket. A bizottsági ülés 
témájáról és idıpontjáról a bizottság elnöke és tagjai döntenek. Lehet 
ilyen témát napirendre tőzni. Azt kell eldönteni, hogy milyen körre 
terjedjen ki, milyen anyagokkal. A választás évében, egy minden jel 
szerint változó választókerületi összetételben nem tudja azt az idıt, 
hogy ezt az elsı vagy a második félévben célszerő-e megcsinálni. A 
jövı évi költségvetés elıkészítése már az új ciklus képviselı-
testületével kezdıdik, koncepció készítésével.  
 
Marosi György Csongor : Jegyzı Úrhoz intézi kérdését. Évekkel 
ezelıtt, még a ciklus elején alakult egy munkacsoport, 
Befektetésösztönzı Munkacsoport néven. Minden munkacsoporttól, 
bizottságtól kap a testület beszámolót az elvégzett munkáról. A 
megalakulása óta hányszor ülésezett és milyen döntéseket hozott ez a 
munkacsoport? Lehet-e errıl tájékoztatást kapni?  
 
Dr. Vincze Ferenc : Semmilyen elıírás nincs arra, hogy ezek a 
munkacsoportok milyen rendszerességgel ülésezzenek és milyen 
témáról tárgyaljanak. Az utóbbi idıben nem ülésezett ez a 
munkacsoport.  
 
Interpellációk :  
 
Váradi Ferenc : Jegyzı Úrhoz intézi interpellációját a Dózsa György úti 
kerékpárúttal kapcsolatosan. Majoros Petronella képviselıtársával 
többször interpellált már ebben az ügyben, de eddig nem történt semmi. 
Kéri, hogy legalább egy tanulmányterv készüljön arról, hogy mi az 
elképzelés, mennyibe kerülne a kerékpárút, akár pályázati pénzbıl, 
akár a városi költségvetésbıl fizetve. Siralmas a Dózsa György út 
közlekedése jelenleg. Fontos a kerékpárút kiépítése, hiszen több 
nagyáruházhoz is ezen az úton lehet eljutni.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Ez költségvetési kérdés. Az interpelláció nem 
alkalmas arra, hogy nem létezı fedezettel a jegyzı vagy a hivatal 
próbáljon elıkészítı tanulmányokat gyártani. Van a kistérségi, 
Nagyhegyes felé kimenı kerékpárút, illetve az elkövetkezı idıszakban 
a városi jön, de ez majd a következı ciklusnak a tárgya.  
 
Nagy Bálint : Jegyzı Úrhoz intézi interpellációját, ami a Harangházzal 
kapcsolatos. Nagyon sok kritikai megjegyzést kap a választópolgároktól 
a Harangház állapotát illetıen. Közösen interpellál Máté Lajos 
képviselıtársával, aki a Turisztikai Bizottság elnöke. Van néhány 
harang, amely nem jól áll, a falak össze vannak firkálva, meg vannak 
rongálva, balesetveszélyes is egy-két rész. Ha ez valóban turisztikai 
látványosság, akkor erre költeni kell még a szezon beindulása elıtt. 
Jegyzı Úrtól kérdezi, van-e a költségvetésben olyan rész, amely erre 
átcsoportosítható, hogyan látja ennek a helyzetnek a megoldását?   
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Dr. Vincze Ferenc : A fı probléma az, hogy egy létesítmény 
megépítésénél nagyon figyelni kellene a megóvására is, vagyis 
bekalkulálni a megóvás költségeit is. Azon kellene elıször 
elgondolkozni, hogy mi az az eszköz, amely megóvja, garanciát jelent a 
védelmére. Most kaptak egy térfigyelı kamerára vonatkozó ajánlatot, 
akár ez is megoldás lehet. Érdemes lenne ezt az ajánlatot megnézni.  
 
Dr. Sóvágó László : A legszükségesebb felújítások elvégzését elvállalja 
a polgármesteri keretbıl. Egyetért azzal, hogy a szezon elıtt fel kell 
újítani a Harangházat.  
 
Dr. Vincze Ferenc : A költségvetésben is van elkülönítve összeg a 
festésre.  
 
Kocsis Róbert : Jegyzı Úrhoz intézi interpellációját. Hétvégén felhívta 
figyelmét egy választópolgár arra, hogy a fajátszótéren olyan 
viselkedést tapasztalnak fiatalok részérıl, amely egyáltalán nem illik a 
játszótér eredeti céljához, például italozás, dohányzás. A tapasztalat az, 
hogy ez fényes nappal is elıfordul. Érdemes lenne elgondolkodnia a 
hivatal valamely bizottságának vagy Jegyzı Úrnak azon, hogy milyen 
megoldás van erre a nem kívánatos jelenségre. Esetleg fel lehetne 
venni a kapcsolatot a polgárırséggel. Összetett a probléma, összetett 
megoldást is igényel. Kéri, hogy a következı ülésre készüljön egy 
tájékoztató ezzel a témával kapcsolatosan.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Annyit tud ígérni, hogy a rendırség figyelmét 
felhívja az új játszóterek megóvására. A Harangház környékén ır is 
lesz a szezonban, akár ez is segítség lehet.  
 
Vágó Zsolt : Jegyzı Úrhoz intézi interpellációját. Ebben a csapadékos 
idıszakban a kertes házban élıknek többször is le kellett nyírniuk a 
füvet. Számos olyan ingatlan van a városban, ahol nincs lekaszálva a 
kapu elıtt a fő. Kéri Jegyzı Urat, hogy a közterület-felügyelıket 
mozgósítsa annak érdekében, hogy lekaszálják a füvet a tulajdonosok.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Ezt megtette eddig is a közterület-felügyelet. 
Nagyobb toleranciát kér, az idıjárás miatt nem nagyon volt lehetıség a 
főnyírásra az elmúlt idıszakban.  
 
Váradi Ferenc : Az elıbb nem költségvetést igénylı kérése volt, csupán 
annyi, hogy készüljön egy programterv arról, milyen elképzelése van az 
önkormányzatnak a kerékpárút építésével kapcsolatosan.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Nem vezet jóra, ha egy-két képviselı eszköz és cél 
nélkül rákényszeríti a hivatalt az intézkedésre. Ingyen nincs semmi. Kis 
türelmet kér, jelenleg nem lehet tenni semmit ebben az ügyben. A 
testületi döntéseket teljesíti a hivatal, de néhány képviselı kérését, ha 
nincs rá fedezet, nem tudja teljesíteni.   
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Majoros Petronella : Váradi képviselı úr interpellációt tett 
tanulmányterv költségbecslésére. Vagyis mennyibe kerülne egy ilyen 
felmérés elkészítése. Következı ülésre kérnek tájékoztatót arra 
vonatkozóan, mibe kerülne egy ilyen felmérés.  
 
Bejelentések :  
 
Dede Ernı: A vendégtartás, vendégfogás folyamatosan téma a testületi 
üléseken. Hozzá hasonlóan talán a jelenlevık többsége is kapott 
névtelenül e-mailt ezzel a témával kapcsolatosan. Visszakérdezett a 
feladó nevére, de választ nem kapott. A levélben az idegenforgalmi 
adóval kapcsolatos fizetési kötelezettség elmulasztását sérelmezik, a 
hivatal dolgozóit, illetve képviselıket is vádolnak. Kérésük, hogy 
kapjanak nyilvánosság elıtt tájékoztatást arról, hogyan mőködik a 
vendégtartás rendszere a városban. Véleménye szerint valamilyen 
válasznak születni kell. Javasolja, hogy a következı ülésre a hivatal 
adjon választ a levélben felmerülı kérdésekre.   
 
Dr. Vincze Ferenc : A következı ülésre érkezik tájékoztató ezzel 
kapcsolatosan.  
 
A képviselı-testület 17.20 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Dr. Sóvágó  László                                D r. Vincze Ferenc  
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