
 J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült:   Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2010. június 10-én 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, Örvendi 
László, 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.  

 
 Dr. Rácz Tiborné 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, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a 11. számú elıterjesztés napirendre vételérıl, 
illetve a következı két napirend felvételérıl szavazzon a testület: a 
Hungarospa Zrt elıterjesztése; Javaslat árvízkárosultak megsegítésére.  
 
A képviselı-testület a városi költségvetési keret átcsoportosításáról 
szóló elıterjesztés napirendre vételét 13 igen (Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt) szavazat mellett, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta; a Hungarospa Zrt 
elıterjesztésének napirendre vételét 16 igen (Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta; az árvízkárosultak megsegítésére 
vonatkozó javaslat napirendre vételét 17 igen (Váradi Ferenc, Erdei 
Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. 
Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede 
Ernı, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; a meghívóban szereplı 
napirendek megtárgyalásával 15 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, 
Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó 
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László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı) 
szavazat és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
mellett egyetértett és az alábbi napirendet fogadta el:  
 
Napirend :  

 
1. a.) Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 
2009. évi mőködésérıl 
b.) Elıterjesztés a 2010. évi helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénylésérıl  
Elıadók: irodavezetı-fımérnök, 
               Hajdú Volán Zrt. illetékesei                
  
2. a.) Elıterjesztés a Városi Bölcsıde fejlesztéséhez kapcsolódó 
kiviteli tervek készítésének költségeirıl  
b.) Elıterjesztés a városi bölcsıde ideiglenes telephelyének kijelölésére 
Elıadók: jegyzı, 
               irodavezetı-fımérnök 
 
3. a.) Elıterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola alapító 
okiratának módosításáról 
b.) Elıterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola házirendjérıl 
c.) Elıterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatáról 
d.) Elıterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógia 
programjáról 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 
4. a.) Elıterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
      b.) Elıterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 
pedagógiai programjáról 
Elıadó: : oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
          
5. Elıterjesztés referencia intézményi minısítés elindítására 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 
6. Elıterjesztés nevelési-oktatási intézmények értékelésére  
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 
7. Elıterjesztés belterületbe vonásról 
Elıadó: városi fıépítész 
 
8. Elıterjesztés a Hajdúszoboszló-Nagyhegyes között 
megvalósítandó kerékpárúthoz kapcsolódó elıkészítési költségek 
részleges finanszírozásáról 
Elıadó: kistérségi munkaszervezet vezetıje 
 
9. Elıterjesztés a tartózkodási idı utáni idegenforgalmi adóval 
kapcsolatosan 
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Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
10. Elıterjesztés a választókerületek felújítási munkáiról 
Elıadó: VGZrt. vezérigazgatója  
 
11. Elıterjesztés a városi költségvetési keret átcsoportosítására 
Elıadó: VGZrt. vezérigazgatója 
             Majoros Petronella önkormányzati képviselı 
 
12. Tájékoztató a Gábor Áron utca útépítés I. ütemének építésével 
kapcsolatosan 
Elıadó: VGZrt. vezérigazgatója 
 
13. Hungarospa Zrt. elıterjesztése telephely létesítéséhez 
hozzájárulásra  
Elıadó: vezérigazgató  
 
14. Beszámoló a város környezetvédelmének helyzetérıl, a pályázati 
támogatások felhasználásáról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök, 
             VGZrt. vezérigazgatója 
 
15. Beszámoló az önkormányzat energiaracionalizálási 
tevékenységérıl, a feladatokról a pályázati lehetıségek tükrében 
Elıadó: jegyzı 
 
16. Elıterjesztés a Pálfi István TISZK TIOP pályázatának 
finanszírozására 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
17. Elıterjesztés a TDM – Középtávú Együttmőködési Megállapodás 
megkötésére 
Elıadó: jegyzı  
 
18. Beszámoló az Állami Számvevıszék helyi adókat érintı 
ellenırzésérıl 
Elıadó: jegyzı 
 
19. Elıterjesztés bérleti szerzıdés meghosszabbítására 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
20. Elıterjesztés a Vénkert közvilágításának bıvítésérıl 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
21. Elıterjesztés önkormányzati utak útszınyegezési munkálatainak 
költségigényérıl  
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
22. Javaslat árvízkárosultak megsegítésére  
Elıadó: polgármester  
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23. Válasz képviselıi kérdésekre, interpellációkra: 

a.)  belterületi kerékpárút hálózattal kapcsolatos interpellációra  
 
A kérdez ı képvisel ık távolléte miatt a következ ı ülésen lesz 
napirenden:  
b.) nyilvános illemhelyekkel kapcsolatos kérdésre 
c.) rágcsáló irtással kapcsolatos kérdésre 
d.) elızetes válasz képviselıi kérésre  

    
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
Kérdések, interpellációk, egyebek 
 
Elsı napirend :  
 
A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Varga Sándor és Horváthné Kiss 
Zsuzsa, a Hajdú Volán Zrt. képviselıi.  
 
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. Kérték a Volán illetékeseit, 
hogy a menetrendet igyekezzenek illeszteni az Intercity vonatok 
közlekedéséhez, erre ígéretet kaptak.  
 
Dede Ernı: Kérdést tett fel, melyre Dr. Varga Sándor válaszolt.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 102/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2009. évi 
mőködésérıl szóló beszámolót tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 
Felelıs: - 

 
B,  
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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. 
 
Váradi Ferenc : A határozati javaslat utolsó mondatát kéri módosítani: 
„fenntartja” szó helyett az „igényli” szót kéri beírni. Hiányzik a 
határozatból, hogy a 2010. évi támogatást a hatályos közszolgáltatási 
szerzıdésnek megfelelıen megfizeti az önkormányzat.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Kéri, hogy az eredeti határozati javaslatról 
szavazzon a testület. A normatíva igényléshez minden évben ezzel a 
tartalommal kérik számon, hogy nyilatkozzon a testület.  
  
A képviselı-testület 16 igen (Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta 
az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 103/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
2004. december hónapban létrejött Közszolgáltatási szerzıdés 
keretében, pályázati eljárás lefolytatása nélkül bízta meg a Hajdú 
Volán Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaságot 
Hajdúszoboszló város közigazgatási határán belül autóbusszal 
végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás kizárólagos 
joggal történı ellátására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 
részére a helyi közlekedés mőködtetéséhez 2009. évben 
összesen nettó 6 282 408 Ft összegő (3 359 408 Ft üzemviteli 
támogatás, 2 923 000 Ft mőködési támogatás), saját forrásból 
származó vissza nem térítendı önkormányzati támogatást 
nyújtott. 
 
A képviselı-testület megállapítja, hogy a közszolgáltató 2009. 
évben január 1-tıl december 31-ig az Önkormányzat területén a 
menetrend szerinti helyi személyszállítást folyamatosan 
fenntartotta, a Közszolgáltatási Szerzıdésben foglaltaknak 
megfelelıen végezte. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
kinyilatkozza, hogy 2010. évben január 1-tıl december 31-ig 
Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi 
személyszállítást folyamatosan fenntartja. 
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Határidı: folyamatos 
Felelıs: polgármester 
      jegyzı 
 

Második napirend :  
 
A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Bagi Lajosné bölcsıdevezetı.  
 
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. A pályázatban nem volt 
lehetséges a tervezési díjak elszámolása, ezért kell errıl külön 
szavazni.  
 
Váradi Ferenc : Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 104/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
egyetért a Városi Bölcsıde bıvítmény alatti épületrészének teljes 
alápincézéssel. Megbízza a BOM-ÉP Kft.-t a fejlesztéséhez 
szükséges, engedélyes tervdokumentáció módosítás és a kiviteli 
tervek elkészítésével bruttó 2.375.000,-Ft vállalási áron, mely 
összeget hitel terhére biztosítja. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
kivitelezés tényleges költségeirıl és az önerı szükséges 
mértékérıl a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését 
megelızıen, azok pontos ismeretében dönt. 
 
Határidı: tervek elkészítésére 2010. július 20. illetve 2010. 
szeptember 30. a tényleges költségek meghatározására 
Felelıs:   jegyzı 

 
B,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Bagi Lajosné bölcsıdevezetı.  
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Kocsis Róbert : Kérdést tett fel, melyre Bagi Lajosné válaszolt.  
 
Váradi Ferenc : Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és a 2. alternatívát támogatta egyhangúlag. Az óvoda és 
a bölcsıde vezetıje is jelen volt a bizottsági ülésen, a köztük levı jó 
kapcsolatnak, együttmőködésnek köszönhetıen könnyen sikerült 
eldönteni a kérdést.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta a 2. alternatívát. 
 
A képviselı-testület az elsı variációt 1 igen (Erdei Gyula), 9 nem 
(Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi László, Radácsi 
Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) 
szavazat és 4 tartózkodás (Dede Ernı, Harsányi István, Marosi György 
Csongor, Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta, a második 
variációt 17 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy 
Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai 
Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következı határozatot hozta:  
 
 105/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Városi Bölcsıde ideiglenes elhelyezését csökkentett 
gyermeklétszámmal a Kovács Gyula utcai Mesevár és az Ady 
Endre utcai Manókert Óvoda épületében oldja meg a kivitelezés 
megkezdésének napjától a Rákóczi utca 23-25. szám alatti 
bölcsıdei telephely használatba vételi engedélyének megadásáig.  
 
A képviselı-testület felkéri a hivatalt, hogy az ételkiszállítás 
megoldására a javaslatot és az ahhoz szükséges költségvetési 
igényt a soron következı képviselı-testületi ülésre terjessze elı.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   jegyzı 

 
Harmadik napirend :  
 
A,  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György 
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Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 106/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Bárdos Lajos 
Általános Iskola alapító okiratát a következı módosításokkal: 
 
Alaptevékenységen belüli speciális tevékenység: 
• Sajátos nevelési igényő tanulók ellátása a Közoktatásról 
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121.§.(29) bek. a, és b, pontja 
értelmében:  
- ha a tanuló a megismerı funkciók, vagy a viselkedés 
fejlıdésének organikus, vagy nem organikus okra visszavezethetı 
tartós és súlyos rendellenességével küzd, nevezetesen diszlexia, 
diszgráfia, integráltan oktatható diszfázia, gyermekkori és atipusos 
autizmus, enyhe- közepes hallássérülés esetében. 
- Az intézmény szakmai és pedagógiai programjai 
megvalósítása során együttmőködik más közoktatási 
intézményekkel. 
- Szakmai továbbképzések, hospitálások, szolgáltatások 
biztosítása, intézményi innováció bemutatása, továbbadása 
referencia-iskolaként. 
 
Határidı:  2010. július 9. 
Felelıs: jegyzı 

 
B,  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselı-testület 17 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 107/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közoktatásról szóló, 1993. évi LXXIX tv. 40. § . (9) bek., és a 102. 
§ (2) bek. f, pontja  alapján jóváhagyja a  Bárdos Lajos Általános 
Iskola házirendjét az elıterjesztésben részletezett 
módosításokkal. 
 
Határidı: 2010. július 9. 
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Felelıs:    jegyzı 
 
C,  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
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, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 108/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bek. f, 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja Bárdos 
Lajos  Általános Iskola szervezeti és mőködési szabályzatát az 
elıterjesztésben részletezett tartalommal. 
 
Határidı: 2010. július 9. 
Felelıs:    jegyzı 

 
D,  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselı-testület 17 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 109/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva - az elıterjesztésben 
részletezett módosításokkal - jóváhagyja a Bárdos Lajos Általános 
Iskola pedagógiai programját. 
 
Határidı: 2010. július 9. 
Felelıs:   jegyzı 



 10

 
 
Negyedik napirend :  
 
A,  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselı-testület 17 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 110/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. (2) bek. f,/ 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Thököly 
Imre Kéttannyelvő Általános Iskola szervezeti és mőködési 
szabályzatát. 
 
Határidı:  2010. július 9. 
Felelıs:     jegyzı 

 
B,  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselı-testület 17 igen (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 111/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva - az elıterjesztésben 
részletezett módosításokkal - jóváhagyja a Thököly Imre 
Kéttannyelvő Általános Iskola Általános Iskola pedagógiai 
programját. 



 11

 
Határidı: 2010. július 9. 
Felelıs:    jegyzı 

 
Ötödik napirend :  
 
Váradi Ferenc : Az elıterjesztésben szerepel a Közoktatási és 
Kulturális Minisztérium, valamint az Észak-alföldi Regionális 
Hálózatkoordinációs Központ elnevezés, ezek már nem léteznek, illetve 
van olyan mondat az anyagban, amely kétszer szerepel. Jónak tartja az 
anyagot, támogatja.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 112/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Bárdos Lajos Általános Iskola a referencia-intézményi minısítés 
folyamatban való részvételére az alábbiak szerint nyilatkozik: 
 
- Az intézmény fenntartója támogatja a Bárdos Lajos 
Általános Iskola /4200 Hajdúszoboszló Arany János u. 2. sz./ 
referencia-intézményi minısítésre történı felkészülését, majd a 
címmel járó szolgáltatói szerep betöltését. 
 
- Nevezett intézmény ellen az Egyenlı Bánásmód Hatóság 
által indított eljárás nincs folyamatban, továbbá elmarasztaló 
határozattal nem rendelkezik. Az intézmény mőködése eleget tesz 
a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlı bánásmódról és 
esélyegyenlıség elımozdításáról követelményeinek. 
 
- Nevezett intézmények a Közoktatási Információs 
Rendszerben feltöltött alapító okirata és pedagógiai programja 
hatályos. 
 
- A fenntartó egyetért a referencia-intézményi regisztrációhoz 
szükséges intézményvezetıi nyilatkozatban foglaltakkal. 
 
- A fenntartó egyidejőleg vállalja, hogy - amennyiben ez 
szükséges- módosítja az intézmény Alapító Okiratát annak 
érdekében, hogy az jogszerően végezhessen referencia-
intézmény szolgáltatást; e tevékenységet beilleszti az 
alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és kiegészítı 
tevékenységek körébe. 
 



 12

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
nyilatkozat, illetve okiratok aláírására.  
 
Határidı:   2010. július 9. 
Felelıs:      jegyzı 

 
Hatodik napirend :  
 
Nagy Bálint : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
támogatta. 
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Varga Imre válaszolt.  
 
Kanizsay Béla : Körzetéhez tartozik a Pávai Iskola. Kéri, hogy ne 
értékeljék le az intézmény eredményeit. Csak jókat tapasztalt az 
iskolával kapcsolatosan.  
 
Szandai Kázmér : Mindkét iskola tekintetében rendkívül informatív 
anyagot kapott a testület. Kérdést tett fel, melyre Varga Imre válaszolt.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 113/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
az 1993. évi LXXIX. tv. 102. § 2. pontjának d) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva, az Oktatási Bizottság 
véleménye alapján a Gönczy Pál Kéttannyelvő Általános Iskola 
intézményértékelését jóváhagyja.   
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
az 1993. évi LXXIX. tv. 102. § 2. pontjának d) bekezdésében 
meghatározott jogkörében eljárva, az Oktatási Bizottság 
véleménye alapján a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 
intézményértékelését jóváhagyja.   
 
Határidı:  2010. július 9. 
Felelıs: jegyzı 

 
Hetedik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi fıépítész.  
 
Tokai-Kiss Gábor : A határozati javaslatban elírás történt a helyrajzi 
szám vonatkozásában, helyesen 0228/3.  
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Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta.  
 
Szandai Kázmér : Kérdést tett fel, melyre Tokai-Kiss Gábor válaszolt.  
 
Radácsi Gusztáv : Vannak aggályai az elıterjesztéssel kapcsolatosan. 
Amikor meg lett adva az építési engedély, akkor kellett volna 
pontosítani ezt a kérdést.  
 
A képviselı-testület 12 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László, 
Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv) szavazat és 2 tartózkodás (Kocsis Róbert, Szandai 
Kázmér) mellett támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot 
hozta:  
 
 114/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elvi 
hozzájárulását adja a 0228/3 hrsz alatti földrészlet belterületbe 
vonásához. Az elkészített vázrajzokat és terület-kimutatásokat 
ismételten elı kell terjeszteni. A belterületbe vonással kapcsolatos 
költségek a TESCO GLOBAL Áruházak Zrt-t terhelik. 
 
Határidı:  2010. október 31. 
Felelıs:  jegyzı, fıépítész 

 
Nyolcadik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. A társulás munkaszervezet-vezetıje tájékoztatta a 
bizottságot arról, hogy részeredmény szerepel a határozati javaslatban. 
Az elıterjesztésben leírta, hogy további 3.305.349 Ft összegő 
hozzájárulásra is szükség lesz. A bizottság ezért azt javasolja, hogy 
mivel több körben már támogatta a testület a kerékpárút 
megvalósulását, hozzon döntést most az önkormányzat az önrész 
biztosításáról, a további költségekre vonatkozóan is. Így a határozati 
javaslat a következıképpen módosul: a benne szereplı összeget 
növelje meg a testület 3.305.349 Ft-tal, így a teljes összeget biztosítja. 
Az utolsó sor pedig úgy módosul, hogy a pályázat nyertessége esetén a 
Hajdúszoboszlónak járó teljes összeget a társulás térítse meg. A „fenti” 
szó pedig kikerül a határozati javaslatból. Ezt a módosítást 
egyhangúlag támogatta a bizottság.  
 
Váradi Ferenc : Nem ért egyet az elıterjesztéssel, nem támogatja. 
Hivatásforgalmi célú kerékpárútról ı még nem hallott. Ez az elnevezés 
szerepel az elıterjesztésben. A 3. sorban lévı összeg véleménye 
szerint nem jó. A lap alján utolsó határidıt ír az elıterjesztı, de nincs 
leírva, hogy ez pontosan mit jelent. A városi költségvetésben 
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betervezésre került 1.889.224 Ft az anyag szerint, ı azonban ezt nem 
látta a költségvetésben.  
Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület a pénzügyi bizottság módosító javaslatát 14 igen 
(Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Máté Lajos, Nagy 
Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai 
Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 1 
tartózkodás (Majoros Petronella) mellett támogatta az elıterjesztést és 
a következı határozatot hozta:  
 
 115/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
tudomásul veszi a Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között 
építendı kerékpárút elıkészítési munkáihoz kapcsolódóan 
felmerült költségeket, 12.153.642 Ft összegben, és hitelbıl 
biztosítja annak fedezetét. Egyben igényét fejezi ki arra, hogy a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás által, a saját forrás 
kiegészítésére benyújtandó pályázat nyertessége esetén a 
Hajdúszoboszlónak járó teljes összeget a társulás térítse meg.  
 
Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs: jegyzı 
 

Kilencedik napirend :  
 
Máté Lajos : A turisztikai bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. Ugyanakkor aggályoskodva vette tudomásul a 
bizottság, hogy a 2010-es év elsı öt hónapjának idegenforgalmi adó-
bevételei a tervezettıl jelentısen elmaradnak. A bizottsági ülésen jelen 
volt Jegyzı Úr és Fıkönyvelı Úr is. Felvetıdött egy régóta meglévı 
probléma, nevezetesen a városban több olyan társasházi lakás van, 
amelyek nem hajdúszoboszlói lakosok tulajdonai és vendégtartásra 
szolgálnak, általában engedély nélkül. A nepperek nagy része ezeket a  
lakásokat árulja. A bizottság javasolja a hivatal felé, hogy a következı 
ülésre készüljön egy olyan elıterjesztés, amely megpróbálja az adózói 
körben bevonni ezen lakások tulajdonosait.  
 
Dr. Sóvágó László : A javaslat tartalmával egyetért, de nem látja 
értelmét a júliusi, utolsó ülésre behozni az elıterjesztést. Nem léphet 
hatályba az új rendelet, csak január 1-tıl.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Dr. Sóvágó László válaszolt.  
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A képviselı-testület 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp 
Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, 
Dede Ernı, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv), 1 nem  
(Majoros Petronella) szavazat mellett támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta:  
 
 116/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
2011. évi tartózkodási idı utáni idegenforgalmi adómérték 
vonatkozásában a jelenlegi jogszabályok ismeretében nem kíván 
változtatni, azt a 2010. évi szinten kívánja tartani. 
 
Határidı:  2010. december 15. 
Felelıs: jegyzı 

 
Tizedik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és az alábbi módosításokkal támogatta: az 1. sz. 
választókörzetben fekvı rendır kihelyezését támogatja a bizottság a 
Széchenyi utcán a Kossuth utcai kenyérbolt elıtti járdafelújítás terhére. 
A 8. sz. körzetben a Kender utca 21. sz. alatt 20 m2 járdajavítást pedig 
az Ádám utcai járdajavítás terhére.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Mivel az ı körzetében a Tokay utca végén a 
vízelvezetési rendszer megoldása elmaradt, így a járdaépítés terhére a 
74-78. szám elıtt most kerül rendezésre, amely költsége 350.000 Ft.  
 
Radácsi Gusztáv : A Széchenyi utcán fekvırendırök elhelyezésével 
nem ért egyet.  
 
Kocsis Róbert : A fekvırendır elhelyezését a Széchenyi utcában a 
lakók kérték írásban.  
 
A képviselı-testület az elhangzott módosításokkal együtt 16 igen 
(Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. 
Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede 
Ernı, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta:  
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 117/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
2010. évi költségvetés „felújítások 14. sz. táblázatában szereplı 
„járdaépítés, felújítás” elnevezést „választókerületek felújítása” 
címszóra módosítja, továbbiakban hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy ezen feladatok a jelen elıterjesztés 1. sz. mellékletében 
leírtak szerint valósuljanak meg, az elhangzott módosításokkal 
együtt. 
 
A képviselı-testület a választókerületi felújítási munkák 
elvégzésével a Városgazdálkodási Zrt-t bízza meg, felhatalmazza 
a polgármestert a szerzıdés aláírására. 

 

Határidı: 2010. október 15.  
Felelıs:  - jegyzı,  
     - VgZrt vezérigazgatója  

 
Tizenegyedik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és az alábbi módosításokkal együtt egyhangúlag 
támogatta: az utcabútorok javítására, karbantartására elkülönített 2 
millió forintból 1.705.000 Ft átcsoportosításra kerüljön a költségvetés 
„beruházások” táblájába buszmegállók utcabútorzatának beszerzésére. 
A 2 millió forint teljes egészében új bútorok beszerzésére vonatkozik, 
de a táblázatban van 2 sor, amely tartalmaz felújítást is. Ezért lett így 
módosítva az elıterjesztés.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és a városfejlesztési bizottság módosításával együtt 
egyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella : Az elıterjesztésben olvasható, hogy a városban 
összesen 40 buszmegálló van, ezek csaknem fele alig rendelkezik 
megfelelı állapotú paddal és hulladékgyőjtı edényzettel. Amennyiben 
elfogadásra kerül a határozati javaslat, akkor valamennyi 
buszmegállóban megoldódik ez a probléma. Fontos lépés ennek a 
határozatnak az elfogadása.  
 
Dr. Papp Jen ı: Támogatja az elıterjesztést. Kérdést tett fel, melyre 
Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
Vágó Zsolt : Amennyiben elfogadja a testület a határozati javaslatot, 
úgy a külsı körzetekben élık számára is történik változás.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, 
Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
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szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 118/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja, hogy a 2010. évi költségvetésben, a 
„városüzemeltetési” táblában az „utcabútorok javítása, 
karbantartására”” elkülönített 1.705.000 forint átcsoportosításra 
kerüljön, a költségvetés „beruházások” címő táblájába, a 
„buszmegállók utcabútorzatának beszerzése” címmel.  
 
A képviselı-testület megbízza a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Zrt-t, hogy a városban található buszmegállók 
hiányzó bútorzatait – az elıterjesztés 1. sz. mellékletében 
foglaltaknak megfelelıen - ebbıl az összegbıl pótolja, ill. újíttassa 
fel. 
 
Határidı: folyamatos, de legkésıbb 2010. július 15. 
Felelıs:  - jegyzı 
               - VgZrt. vezérigazgató 
 

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.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 119/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Gábor Á. utca I. ütemének építésével kapcsolatos tájékoztatót 
tudomásul veszi. Utasítja a jegyzıt, a VgZrt. vezér-igazgatóját, 
hogy az E.ON-al kapcsolatos tárgyalásokról, ill. azok 
eredményeirıl folyamatosan tájékoztassa a képviselıtestületet. 
 
Határidı:  folyamatos, 2010. szeptember 30.  
Felelıs:   - jegyzı 
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               - VgZrt. vezérigazgató 
 
Tizenharmadik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Máté Lajos : A turisztikai bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi László, 
Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, 
Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 120/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárul a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Alapszabályának – 
új telephely létesítéséhez (Rudolf Terápia) kapcsolódó – 
módosításához.  
 
Határidı: 2010. június 15. 
Felelıs:   rendkívüli közgyőlésen a tulajdonos képviselıje  

 
Tizennegyedik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta. 
 
Váradi Ferenc : A továbblépésekhez javasolja legalább egy középtávú, 
10 évre szóló cselekvési terv összeállítását. A jövırıl nem szól az 
anyag. Elfogadja a beszámolót.  
 
Majoros Petronella : Ha részletesen nem is, de átfogóan tartalmazza a 
jövıbeni feladatokat is a beszámoló. A szennyvízcsatorna-hálózat 
befejezését követıen fontos feladat lesz a városi úthálózat fokozatos 
rekonstrukciója. Szeretné felhívni Jegyzı Úr figyelmét arra, hogy a 
Nyugati soron a napokban kezdıdik meg a csatorna beruházás, kéri, 
hogy kísérjék figyelemmel az út állapotát.  
 
Vágó Zsolt : Jónak tartja a beszámolót. A város mindent megtett a 
környezetvédelem fejlesztéséért. Szelektív hulladékgyőjtıket is 
elhelyezett a VgZrt, viszont fontos, hogy a lakosság is használja ezeket.  
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A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 121/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
város környezetvédelmének helyzetérıl, a pályázati támogatások 
felhasználásról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidı: - 
Felelıs:   - 

 
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 egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.   
 
A képviselı-testület 14 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó 
Zsolt, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 122/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete „az 
önkormányzat energiaracionalizálási tevékenységérıl, a 
feladatokról a pályázati lehetıségek tükrében” címő beszámolót 
elfogadja. Megállapítja, hogy a területen – különösen a 
Hungarospa Zrt. kiemelkedı megújuló energia hasznosítási 
tevékenységének köszönhetıen – az önkormányzat a kezdeti 
lépéseket megtette. Szükségesnek tartja a megjelölt feladatok 
teljesítését, különösen 
 
- önkormányzati energetikus mőködését, 
- a kistérség energetikai stratégiájának elkészítését és 
elıterjesztését, 
- a pályázati támogatási lehetıségek kihasználását. 
 
Határidı: folyamatos, illetve 2011. március 31. 
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Felelıs:  jegyzı 
               önkormányzati intézmények vezetıi 

 
Tizenhatodik napirend :  
 
Harsányi István : A határozati javaslatot kéri módosítani: az 
elıterjesztésben szerepel, hogy a Bocskai István Szakképzı Iskola 10 
millió Ft önrészt vállal a pályázatban. A határozati javaslatban ez nem 
szerepel. Az elızı évben a szakképzési-fejlesztési támogatásra befolyt 
összeget a TISZK zárolta, nem kapta meg az iskola, így a helyes 
összeg 11.698.790 Ft, ezt az iskola és a TISZK a pályázat önrészeként 
felhasználja. Így az önkormányzatnak csak 8.212.463 Ft önrészt kell 
biztosítani.  
 
Nagy Bálint : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és a módosítással együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Harsányi István válaszolt.   
 
Radácsi Gusztáv : Kéri, hogy szavazza meg a testület ezt a 
határozatot.  
 
A képviselı-testület a módosítással együtt 14 igen (Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy 
Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai 
Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Radácsi 
Gusztáv) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 123/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  

 
1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a projekt megvalósításához 2010. évben a Pálfi István TISZK 
TIOP pályázat alszámlájára 8.212.463 Ft-ot átutal 2010. június 30-
ig. A szükséges önrészt hitel felvételével biztosítja.  
  
2.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
2010. augusztus 31-ig a projekt likviditásának megelılegezésére 
30.000.000 Ft összeget biztosít, legkésıbb 2011. február 28-ai 
visszafizetési határidıvel. A szükséges forrást hitel felvételével 
biztosítja.  
 
Határidı:  2010. június 30., illetve 2010. augusztus 31. 
Felelıs:  jegyzı 
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Tizenhetedik napirend :  
 
Máté Lajos : A turisztikai bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 124/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
elıterjesztésnek megfelelıen elfogadja az önkormányzat és a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Közhasznú Kft. között 
kötendı együttmőködési megállapodást és felhatalmazást ad 
annak aláírására, valamint teljesítésére. 
A megállapodás teljesítésérıl évenként jelentést kér, mindkét 
féltıl. 
 
Határidı: 2010. június 25., illetve folyamatos 
     jelentéstételre: minden év február 28. 
Felelıs: - jegyzı 
              - kft. ügyvezetıje 

 
Tizennyolcadik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. A bizottság egyetért azzal, 
hogy az esedékes adóhátralék-állomány csökkentésére intézkedéseket 
kell megtenni. Erre vonatkozóan a hivatal már korábban is tett 
lépéseket.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kérdést Váradi Ferenc és Kocsis Róbert tett fel, melyre Dr. Vincze 
Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
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 125/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Állami Számvevıszék „a helyi adók rendszerében a hatékonyság 
és az eredményesség érvényesülésének ellenırzésérıl” készített 
számvevıi jelentését elfogadja, utasítja a jegyzıt a feltárt kisebb 
hiányosságok megszüntetésére intézkedési terv készítésére. 
 
Határidı: 2010. július 1., illetve folyamatos  
Felelıs:   jegyzı  

 
Tizenkilencedik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kérdést Váradi Ferenc és Majoros Petronella tett fel, melyre Dr. Vincze 
Ferenc és Lırincz László válaszolt.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 126/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 3337/12 hrsz-ú ingatlan 200 m2 
nagyságú területére, a Magyar Telecom Nyrt-vel kötött bérleti 
szerzıdés – változatlan feltételek mellett - 2020. december 31. 
napig történı meghosszabbításához. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerzıdés módosításának aláírására. 
 
Határidı: 2010. július 31. 
Felelıs: jegyzı 

 
Huszadik napirend :  
 
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. A bıvítés költsége még a 
2010-es költségek között nem szerepel.  
 
Váradi Ferenc : Az összeget soknak tartja ezért a munkáért.   
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A képviselı-testület 14 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor) szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 127/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja a Vénkertben levı Veréb és Fürj dőlıben, valamint a 
9982 hrsz-ú dőlıben közvilágítás kiépítésére vonatkozó tervezési 
munkálatok megkezdését. 
 
A tervezési munkálatok elvégzésére a Beruker MM Bt-t bízza meg 
bruttó 618.750 Ft összegő díj megállapítása mellett, melynek 
fedezete a 2010. évi városi költségvetés „átadott pénzeszközök” 
táblázat „közvilágítás bıvítés” kerete. A kivitelezési munkálatok 
tényleges megvalósításáról a pontos költségek ismeretében, külön 
elıterjesztés keretében dönt.   
 
Határidı: tervek elkészülésére 2010. szeptember 30. 
Felelıs:   jegyzı 

 
Huszonegyedik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság már korábban 
tárgyalta ezt az anyagot, támogatta az elıterjesztést.  
 
Kocsis Róbert : Az 1. számú választókörzetben különösen kritikus az 
állapota a Luther, a Fogthüy és a Kígyó utcáknak. Legalább tervezés 
szintjén érdemes lenne felvenni ezeket az indokolt kategóriába az 
útszınyegezés tekintetében és egy következı táblázatban 
szerepelnének ezek az utcák is.  
 
Vágó Zsolt : A városfejlesztési bizottságban kezdeményezıje volt 
néhány módosításnak, például a Sóvágó zug útfelújítása, illetve a 
Gorkij utca egyes szakasza szintén a felújított utcák közé kerüljön be.  
 
Váradi Ferenc : Összehasonlította a járdaaszfaltozást és az 
útszınyegezést. Meglepı az árak közötti különbség.   
Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
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 128/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja, a 2010. évben a városi költségvetésben 
útszınyegezésre rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig – 
sorrendben - az alábbi munkálatok elvégzését: 
 
- Bánomkerti út (Tessedik utca és buszforduló közötti 
szakasza) bruttó 12,8 MFt összegben, 
- Vasvári Pál utca (Hajdú utca felıli vége) bruttó 2,9 MFt 
összegben, 
- Gorkíj u. (Szabadság u. – Csontos u. közötti szakasz) 
bruttó 4,9 MFt összegben, 
- Hamvas u. (Nádudvari út – Bordángát u. közötti szakasz) 
bruttó 6,9 MFt összegben, 
- Sóvágó zug bruttó 1,5 MFt összegben, 
- Hóvirág és Százados utcák tervezése bruttó 1,0 MFt 
összegben.  
 
Utasítja a jegyzıt a közbeszerzési eljárás lefolytatására, 
felhatalmazza a polgármestert a kivitelezıi szerzıdés aláírására.  
 
Határidı: 2010. október 15. 
Felelıs:   jegyzı 
 

Huszonkettedik napirend :  
 
Dr. Sóvágó László : Javasolja, hogy 1 millió Ft-tal támogassa a város 
azon településeket, amelyek a leginkább rászorultak az árvízhelyzet 
miatt. Meg kell nézni, hol lehet ezt az összeget a leghatékonyabban 
felhasználni.  
 
Radácsi Gusztáv : Kérdést tett fel, melyre Dr. Sóvágó László válaszolt.  
 
Váradi Ferenc : Edelényt javasolja a támogatásra.  
 
Nagy Bálint : Maximálisan meg lehet bízni Polgármester Úrban, olyan 
helyre fog kerülni ez az összeg, ahol a legnagyobb szükség van rá. 
Szimpatikusnak találja a kezdeményezést.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
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 129/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hitelbıl 1.000.000 Ft-ot fordít az árvízkárosultak megsegítésére.  
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a megszavazott összeget az 
arra legrászorultabbak támogatására utalja át.  
 
Határidı: -  
Felelıs:  - 

 
Huszonharmadik napirend :  
 
Váradi Ferenc : Nem fogadja el a választ, nincs benne a továbblépés 
lehetısége.  
 
A képviselı-testület 10 igen (Harsányi István, Kanizsay Béla, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László, Szandai 
Kázmér, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv), 3 
nem (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Vágó Zsolt) szavazat és 2 
tartózkodás (Majoros Petronella, Nagy Bálint) mellett elfogadta a 
fımérnök Váradi Ferenc és Majoros Petronella képviselık belterületi 
kerékpárút hálózattal kapcsolatos interpellációjára adott válaszát és a 
következı határozatot hozta:  
 
 130/2010. (VI. 10.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja a fımérnök Váradi Ferenc és Majoros Petronella 
képviselık belterületi kerékpárút hálózattal kapcsolatos 
interpellációjára adott válaszát.  
 
Határidı: - 
Felelıs:  - 

 
Kérdések :  
 
Kanizsay Béla : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Mikor kezdıdik 
a szúnyoggyérítés a városban? Nagyon sok a szúnyog.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Ma este hét órakor lesz az elsı, a tavalyihoz 
hasonlóan összesen hét alkalommal lesz szúnyogirtás.  
 
Kocsis Róbert : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A Rákóczi utca 
49. sz. elıtti esıvíz-folyóka rendbehozatalával kapcsolatosan tett fel 
kérdést a legutóbbi ülésen. A Magyar Közútkezelıtıl kapott egy levelet, 
melyben az áll, hogy tervezetten június 30-ig elvégzik a szakaszon 
található útburkolati hibák és a törött folyóka javítását is. Ezidáig nem 
történt semmi azon a részen. Tud-e errıl valamit Fımérnök Asszony? 
Meg lehet-e sürgetni a probléma megoldását?  
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Szilágyiné Pál Gyöngyi : Június 30. még nem telt el, bízik benne, hogy 
elvégzik a munkálatokat addig. Figyelemmel kísérik a munkát.  
 
Örvendi László : Jegyzı Úrhoz intézi kérdését. Mikor lesznek a 
választási plakátok eltávolítva? Tudomása szerint a választást követı 
30 napon belül el kell távolítani a plakátokat, de több pártnak is vannak 
még táblái, plakátjai a városban elhelyezve. Intézkedést kér Jegyzı 
Úrtól.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Intézkedni fognak ez ügyben.  
 
Majoros Petronella : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Meghívót 
kaptak a szennyvízcsatorna-hálózat, szennyvíztisztító telep 
fejlesztésével kapcsolatos pályázat alapkıletételére. Legalább ennyire 
fontosnak tartja a lakosság tájékoztatását is. Miért nem szerepel a 
kommunikációs költségek között a lakosság tájékoztatása? A Nyugati 
soron indul a beruházás a jövı héten, de az ott lakók nem tudtak errıl. 
El tudná-e mondani Fımérnök Asszony, hogy az idei ütemtervben mely 
utcák, mikor kerülnek sorra, milyen befejezési határidıvel? Van-e 
lehetıség a lakosság tájékoztatására?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : A kivitelezınek dolga és kötelessége, hogy 
minden utcában tájékoztassa az ott lakókat arról, hogy mikor fogja 
kezdeni a munkálatokat és várhatóan mikor fogja befejezni. Tehát ez 
nem feltétlenül a kommunikációs feladatot ellátó cég feladata, bár ı is 
tevékenykedik, hiszen elı van írva, milyen fórumokon és hányszor kell 
a projektnek megjelenni. Sokan érdeklıdnek a hivatalban telefonon és 
személyesen is. A kivitelezési tervek nagy terjedelme miatt ezek 
publikálása nehézkes lenne, de kérés esetén szívesen megmutatja 
bárkinek.  
 
Dr. Papp Jen ı: Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését, ugyanebben a 
témában. Meglepve tapasztalták a lakók, hogy a csatornaszemeket 
mindenütt betették az utcába, van olyan hely, ahol nem egyeztettek a 
lakókkal. A Pávai Vajna utcában is megtörtént az elsı útátvágás. Nem 
lehetne a kivitelezıt arra kötelezni, hogy útátfúrással oldja meg a 
problémát és ne útvágással?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Az elıírások arról szólnak, hogy ahol lehet, 
mindenhol útátfúrással kell eleget tenni az átvezetéseknek. A Pávai 
Vajna utcán is eredetileg útátfúrással kellett volna megoldani a 
problémát, de külön egyeztetés során jelezte a kivitelezı, hogy az 
indítóakna elhelyezésével nincs lehetıség arra, hogy a burkolaton kívül 
indítsa a fúrási munkálatokat, ezért kért engedélyt az út felbontására.  
 
Interpellációk :  
 
Nagy Bálint : Jegyzı Úrhoz intézi interpellációját. A kulturális és sport 
bizottság SZMSZ-ében benne van a tömegkommunikációs eszközök 
felügyelete, mőködésével kapcsolatos dolgok megtárgyalása. A városi 
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televízió megbízott vezetıje informálta arról, hogy fontos 
dokumentumokat kellett a napokban elküldenie. Tájékoztatni lehetne 
akár napirenden belül is a testületet a digitális átállásról, hiszen ennek 
nem csak a mőszaki paraméterei fontosak, hanem az anyagi vonzata 
is. Másik része interpellációjának szintén a televízió mőködésével 
kapcsolatos. Bár nem hatalmazta fel a televízió megbízott vezetıje, de 
elmondta neki, hogy bizonyos juttatásokat más vezetıkkel ellentétben 
nem kapott meg. A felmentési idejét töltı vezetı minden juttatással 
kapcsolatosan pozitív diszkriminációban részesült.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem a Jegyzı Úr a munkáltatója a megbízott 
vezetınek, hanem a képviselı-testület. Mivel személyiségi jogokat 
sérthet, ezért csak zárt ülésen ad tájékoztatást. A digitális átállással 
kapcsolatosan nem lát olyat, amit testület elé kellett volna hozni. Ez 
egyelıre csak felmérés, hogy hogyan mőködik a televízió.  
 
Örvendi László : Fımérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. Évek óta 
probléma, hogy az Arany János u. 44. sz. alatti elhagyott ingatlanon 
éktelenkedik egy olyan terület, ahol ember nagyságú a gaz, a kerítés 
minısíthetetlen. Intézkedést kér a hivataltól az állapot 
megszüntetésére. Másik problémája, hogy nagyon sok 
útkeresztezıdésben a padkákon néhol 20-30 cm-es gödrök keletkeztek, 
ami balesetveszély forrása lehet. Kéri a probléma azonnali 
megszüntetését. 
 
 
A képviselı-testület ülése 16.45 órakor befejezıdött.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 
 Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 
            polgármester                                                       jegyzı 

 

 
 

 


