
 
 

 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
Készült:   Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2010. szeptember 9-én 13.00 órakor kezdıdött nyilvános 
ülésérıl.   
 

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

 
Örvendi László képviselı úr hiányzott az ülésrıl.  
Máté Lajos képviselı úr 14.00 órakor érkezett.  

 
Dr. Sóvágó László : Köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy az 
elmúlt heti ünnepi testületi ülésen "Hajdúszoboszló 1606 Emlékérmet" 
adományozott Medve Istvánnénak, aki egészségügyi okok miatt nem 
tudta akkor átvenni, így most kerül sor az emlékérem átadására. Ezt 
követıen megállapította, hogy a képviselı-testület határozatképes, 
majd a meghívóban szereplı napirendek megtárgyalását és 
elfogadását javasolta.  
 
Szandai Kázmér : Ügyrendi javaslata van: mivel ez az utolsó testületi 
ülés, nem lenne szerencsés, ha ezt bejelentésekkel, interpellációkkal 
„kampány-ízővé” tenné a testület, ezért javasolja, hogy az ülés végén 
ne legyen bejelentés, interpelláció, kérdés. Mivel 16.00 órától kezdıdik  
a gimnázium hivatalos átadó ünnepsége, így javasolja, hogy a 
hozzászólások 5 percben legyenek korlátozva. Kéri Polgármester Urat, 
szavaztasson errıl.  
 
Váradi Ferenc : Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a 11. számú 
elıterjesztés lekerül napirendrıl. Polgármester Úr nem tett errıl most 
említést, szeretné, ha ez tisztázódna.  
 
Dr. Sóvágó László : Neki ezt nem jelezte senki, de ha az elıterjesztık 
kérik, akkor kerüljön le napirendrıl.  
 
A képviselı-testület azt a javaslatot, mely szerint ne legyen kérdés, 
interpelláció, bejelentés az ülés végén, 13 igen, 1 nem szavazat és 1 
tartózkodás mellett támogatta.  
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A képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendet 14 igen 
szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta és a 
következı napirendet fogadta el:  

 
Napirend:  
 
1. Javaslat a 2010. évi költségvetési rendelet módosítására 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
2. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2010. évi költségvetésének 
féléves végrehajtásáról 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
3. Elıterjesztés a településrendezési tervek módosításával 
kapcsolatos kérdésekrıl 
Elıadó: fıépítész 
 
4. Elıterjesztés Hajdúszoboszló város Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 15/2004.(X.01.) számú rendeletének módosításáról 
Elıadó: fıépítész 
 
5. Elıterjesztés általános iskolák pedagógiai programjainak 
módosításáról 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 
6. Elıterjesztés az a Gönczy Pál Kéttannyelvő Általános Iskola és a 
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 
7. Elıterjesztés az egészségügyi alapellátás mőködésének 
áthelyezési költségeire 
Elıadó: aljegyzı 
 
8. Elıterjesztés a Mátyás király sétány 10. szám (Hotel Béke) 
villamos-energia ellátása tulajdonosi hozzájárulásával kapcsolatban 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
9. Elıterjesztés Bíró Imre kérelmérıl 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
10. Elıterjesztés Parti Gyula kérelmérıl 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
11. Elıterjesztés a Gábor Áron utca átépítésével kapcsolatosan 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
12. Elıterjesztés a nádudvari kommunális hulladéklerakó 2010. évi 
lerakási díjának meghatározásáról  
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Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
13. Elıterjesztés a Városi Bölcsıde fejlesztéséhez kapcsolódó többlet 
önerı biztosításáról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
14. Elıterjesztés önkormányzati utak útszınyegezési és 
gyalogátkelıhely kialakítási munkálatainak többlet-költség igényérıl 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
15. Elıterjesztés 2010. évben tervezett fásításról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök  
 
16. Jelentés az Állami Számvevıszék 2008. évi ellenırzéséhez 
készített intézkedési terv végrehajtásáról 
Elıadó: jegyzı 
 
17. Jelentés a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: polgármester  
 
18. Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott 
döntésekrıl 
Elıadó:  polgármester     
          
19. Tájékoztatás a szennyvíz-projekt megvalósításának jelenlegi 
helyzetérıl   
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
20. Elıterjesztés Dede Ernı képviselı úr kérdésére adott válasz 
kivizsgálására 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök  
 
21. Jelentés az önkormányzat 2007-2010. évekre elfogadott 
gazdasági (ciklus) programjának végrehajtásáról 
Elıadó: jegyzı 
 
22. Tájékoztató a két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
Elıadó: polgármester 
 
23. Válasz képviselıi kérdésekre, interpellációkra: 
                  a.) a játszóterek takarításával kapcsolatos kérdésre 
                  b.) a városi hitel 2010. évi alakulásával kapcsolatos   
  kérdésre 
                  c.) a gyógyszertári ügyelettel kapcsolatos interpellációra 
                  d.) a Luther utcai játszótér karbantartásával kapcsolatos  
  interpellációra 
                  e.) megsüllyedt csapadékvíz-elvezetı folyókával és eldugult  
  víznyelıkkel kapcsolatos interpellációra 
Elıadó: jegyzı 
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             irodavezetı-fımérnök 
 
ZÁRT ÜLÉSEN:  
 
1.) Elıterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogviszony 
folytatásának elutasítására 
Elıadó: VGZrt. vezérigazgatója 
 
      2.) Elıterjesztés ápolási díj megszüntetése ügyében benyújtott 
fellebbezés elbírálására 
Elıadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
 
      3.) Elıterjesztés átmeneti segély ügyében benyújtott fellebbezés 
elbírálására 
Elıadó: aljegyzı 
 
Elsı napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta a javaslatot. Az intézmények és a város mőködtetése 
takarékos gazdálkodás mellett a tételek nagy részénél idıarányos 
teljesítéssel áll, tehát a város pénzügyi helyzete továbbra is stabil. A 
bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet-módosítást.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Lırincz László és Szilágyiné Pál 
Gyöngyi és Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület 15 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta a javaslatot és a következı rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
 Képvisel ı-testületének 14/2010.(IX.09.) számú rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2010. évi költségvetésér ıl szóló 

3/2010.(II.25.)számú rendelet módosítására  
 

1 § 
 
A 2010 évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése 
az alábbira változik:  
„A képviselı-testület a 2010 évi költségvetés fıösszegét 9.971.670 
eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.268.620 eFt mőködési célú bevétellel, 
    5.297.181 eFt mőködési célú kiadással és 
     -  28.561 eFt mőködési egyenleggel, valamint 
 
     4.493.446 eFt felhalmozási célú bevétellel, 
    4.674.489 eFt felhalmozási célú kiadással és 
     - 181.043 eFt felhalmozási egyenleggel,  
így 209.604 eFt hiánnyal állapítja meg, melynek forrása hitel.” 
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2 § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. 
január 1-tıl a 2010. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 
 
Második napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta 
a beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta.  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta a beszámolót és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella : A mezıgazdasági bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint : A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Lırincz László válaszolt.  
 
A képviselı-testület 15 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta a beszámolót és a következı határozatot hozta:  
 

166/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
2010. évi költségvetés elsı féléves végrehajtásáról szóló 
beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény 
vezetıjét, hogy az I. félévi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan 
járjanak el a II. félévben is. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  jegyzı 

 
Harmadik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi fıépítész.  
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Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 13 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 

167/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
szükségesnek tartja az örökségvédelmi hatástanulmány 
kiegészítését a területrendezési  tervek módosításával érintett 
területek vonatkozásában.  
A volt vágóhíd melletti terület övezeti átsorolása kapcsán 
felmerülı természetvédelmi hatásbecslés elkészítése az ingatlan 
tulajdonosának érdeke és feladata. 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról hozott 
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat nem tartja 
szükségesnek egyéb hatástanulmány készítését.  
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Csatornakert vonatkozásában – mérlegelve a beérkezett 
észrevételeket és szakmai szempontokat – nem kívánja a jelenlegi 
zártkert rovására növelni a gazdasági zóna területét. 
 
Határidı:  2010. november 30. 
Felelıs:  polgármester, fıépítész 

 
Negyedik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi fıépítész.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 14 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett 
támogatta az elıterjesztést és a következı rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képvisel ı-testületének 15/2010 (IX.09.) számú rendelete a 

15/2004.(X.01.) rendeletének módosításáról  
 

1. § 
 

A 15/2004.(X.01.) önkormányzati rendelet 1.§. (2) helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
(2) Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, 
arra hatósági engedélyt adni, telket kialakítani, kötelezést elıírni csak a 
Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. Évi LIII. 
törvény, az Épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi 
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LXXVIII. Törvény, valamint az e törvény alapján meghatározott, az 
Országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 
253/1997. (XII. 20.) számú Kormány rendelet (a továbbiakban OTÉK) 
elıírásai, valamint a T – 2, T – 2 / 2 és T – 2 / 3 jelő Külterületi 
Szabályozási Terv, a T – 3 jelő Belterületi Szabályozási Terv, és a jelen 
Helyi Építési Szabályzat elıírásainak együttes figyelembevételével 
lehet.  

 
2. § 

 
 

Ezen módosítás a kihirdetést követı 15. napon lép hatályba. 
 
Ötödik napirend :  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Egyetért az anyaggal, de nehezen érthetınek találja a 
szöveget. Egyszerőbben kellett volna megfogalmazni.  
 
Erdei Gyula : Nem állja meg a helyét, amit képviselıtársa elmondott, 
ugyanis mivel törvényi rendelkezés vonatkozik a szövegre. Minden 
iskola tudja, mirıl van szó.  
A képviselı-testület 12 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 

168/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva, a 2010. LXXI. tv. 5. § (2) 
bekezdésének megfelelıen hozzájárul a Gönczy Pál Kéttannyelvő 
Általános Iskola, a Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola, a  
Bárdos Lajos Általános Iskola és  a Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskola, pedagógiai programjának a tanulók teljesítményének 
értékelésére vonatkozó módosítás tekintetében a jóváhagyásra, 
bevezetésre vonatkozó általános szabályoktól való eltéréshez. 
 
Határidı:  2010. december 31. 
Felelıs:  jegyzı 

 
Hatodik napirend :  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. Mivel 
az iskolák SZMSZ-módosítására rendkívül nagy szükség van, ezért 
elfogadásra javasolja a bizottság.  
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Váradi Ferenc : Két azonos iskoláról van szó, azonos az SZMSZ-ük, 
mégis teljesen más a szöveg az elıterjesztésben. Legyen egységes a 
két iskola SZMSZ-e.  
 
Varga Imre : Az iskolák készítették az SZMSZ-módosítást, saját 
arculatukat fogalmazzák meg benne. Tartalmilag azonos, csak 
másképp fogalmazták meg.  
 
Szandai Kázmér : Az iskola maga alakítja ki arculatát, fogalmazza meg 
szabályzatait. Tartalmilag kell megfelelınek lenni. Az oktatási bizottság 
ülésén javasolták, hogy a többi iskola esetében is célszerő az SZMSZ-t 
felülvizsgálni.  
 
Radácsi Gusztáv : Kérdést tett fel, melyre Varga Imre válaszolt.  
 
A képviselı-testület 12 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 

169/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. 
(2) bek. f, pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja 
a Gönczy Pál Kéttannyelvő Általános Iskola szervezeti és 
mőködési szabályzatát az elıterjesztésben részletezett 
tartalommal. 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. §. 
(2) bek. f, pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja 
a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola szervezeti és mőködési 
szabályzatát az elıterjesztésben részletezett tartalommal. 
 
Határidı:  2010. szeptember 9. 
Felelıs:  jegyzı, 
             intézményvezetık 

 
Hetedik napirend :  
 
Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja. A 
szociálpolitikai feladatok összegébıl kívánják biztosítani a 
pluszköltségeket.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Célszerő megvizsgálni, hogy 
mennyi az az összeg, amelyet az intézmény év végéig ki tud 
gazdálkodni és milyen többletforrásra lesz szükség.   
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A képviselı-testület 14 igen szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 

170/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
elıterjesztést elfogadja és a Járóbeteg-Ellátó Centrum 
felújításának idıtartamára történı egészségügyi alapellátás 
rendeléseinek áthelyezési költségeihez 600.000,-Ft-os 
keretösszeget állapít meg. A keretösszeget a városi költségvetés 
szociálpolitikai feladatok összegébıl biztosítja. 
A keretösszeget a Járóbeteg-Ellátó Centrum számlájára kell utalni, 
melyrıl az igazgató-fıorvos a keretösszeg felhasználásának 
részletes elszámolásával tartozik 2011. január 31. napjáig.  
 
Határidı: 2010. szeptember 17.  
Felelıs:    jegyzı, 
                 intézményvezetı  

 
Nyolcadik 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 képviselı-testület 14 igen szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 

171/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, 
mint a  Hajdúszoboszlói 3312/1 hrsz.-ú közterület megnevezéső 
ingatlan tulajdonosa tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Mátyás király sétány 10. szám alatti ingatlan villamosenergia 
ellátása érdekében az E.On Titász Zrt. (a KT-03002-10 sz. , KT-
03003-10 sz. nyomvonal kijelölési helyszínrajzban foglaltaknak 
megfelelıen) földkábelt fektessen.  
  
- A képviselıtestület a transzformátorállomás létesítéséhez annak 
függvényében járul hozzá, hogy a kivitelezı a 16741-2/2010 
számú közútkezelı hozzájárulásában foglalt feltételeket 
maradéktalanul betartja.  
- A kivitelezı feladata és kötelessége az ingatlan eredeti 
rendeltetési állapotának megfelelı helyreállítása.  
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés 
aláírására.  
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Határidı: 2010. október 31. 
Felelıs:   jegyzı 

 
Kilencedik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella : A mezıgazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és nem támogatta. Úgy döntött a bizottság, hogy 
választási idıszakban a rendkívüli eseteket leszámítva ne szülessen 
vagyoni kérdésrıl döntés.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. A felmerülı kérdések az ülésen tisztázásra kerültek. 
Amennyiben az önkormányzat érdekeit a szerzıdésben rögzített módon 
biztosítottnak látja a bizottság, úgy egyhangúlag támogatja.  
 
Radácsi Gusztáv : Azt kéri, hogy ilyen elıterjesztéseknél ne csak a 
fıkönyvelı úr írja alá, hanem fımérnök asszony is vizsgálja meg a 
kérelmet. Fenntartási vannak a kérelemmel kapcsolatosan.  
 
Dr. Sóvágó László : Itt arról van szó, hogy a kérelmezı használ egy 
ingatlant, mellette van egy 84 m2-es terület, amit az önkormányzat 
hasznosításra eladna számára. Kár nem éri az önkormányzatot és 90 
napon belül fel lehet bontani a szerzıdést.  
 
Szandai Kázmér : Nem eladásról van szó, hanem bérleti szerzıdésrıl.  
 
A képviselı-testület 13 igen és 1 nem szavazat mellett támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 

172/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévı 10264/5 hrsz-ú 
árok megnevezéső ingatlan területébıl 84 m2 nagyságú 
ingatlanrész (mely a 9880/1 hrsz-ú zártkert mellett található) Bíró 
Imre részére történı használatba adásához az alábbi feltételek 
mellett:  
- a használati idı hossza határozatlan idejő, 90 napos felmondási 
határidı mellett, 
- a kérelmezı a 84 m2 nagyságú ingatlanrészt a 9880/1 hrsz-ú 
zártkert melletti árokszakasz  karbantartása fejében használhatja, 
- kérelmezı a használt területet a saját zártkertjéhez 
hozzákerítheti azzal a feltétellel, hogy a használati idı 
megszőnésekor a kerítést köteles saját költségén elbontani. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés 
aláírására.  
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Határidı: 2010. október 31. 
Felelıs: jegyzı 

 
Tizedik 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.  
 
Majoros Petronella : A mezıgazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 15 igen szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 

173/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, 
mint az önkormányzat tulajdonában lévı 0283/6 hrsz-ú kivett 
önkormányzati út és a 0282/7 hrsz-ú kivett csatorna megnevezéső 
csatorna, tulajdonosa  hozzájárulását adja ahhoz, hogy Parti 
Gyula a Hajdúszoboszló 0283/45-49 hrsz-ú ingatlanok vízellátását 
a 0283/6 hrsz-ú kivett önkormányzati út és a 0282/7 hrsz-ú kivett 
csatorna nyomvonalát keres 
ztezı felszín alatt létesítendı 160 mm átmérıjő PE P10 fix 
gerincvezeték fektetésével biztosítsa az esıztetı öntözıtelep 
kialakítását.   
- Használatba vevı az öntözési lehetıséget a pályázati kiírásban 
szereplı üzemeltetési kötelezettség idıtartamára kapja meg.  
- A használatba vevı az öntözıcsövet köteles oly módon 
telepíteni, hogy az nem akadályozza az út biztonságos 
mőködését, karbantartását.  
- Használatba vevı kötelessége a használati idı lejártát követıen 
az ingatlan eredeti állapotának helyreállítása. 
-  A képviselı-testület az esıztetı öntözıtelep  létesítéséhez 
annak a függvényében járul hozzá, hogy a kivitelezı 17210-
2/2010 számú közútkezelıi hozzájárulásban foglalt feltételeket 
maradéktalanul betartja.  
-  A vezeték meghibásodásából adódó károkért a kérelmezı 
tartozik felelıséggel.  
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi 
hozzájárulás aláírására.  
 
Határidı: 2010. október 31. 
Felelıs: jegyzı 
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Tizenegyedik napirend :  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi:  A városfejlesztési, mőszaki bizottság ülésén 
elhangzott egy módosítás, mellyel ı is egyetért, mely szerint a testület 
tudomásul veszi a vezeték kiváltását, azonban a pénzügyi terhét már 
nem, így kéri a hivatalt, hogy keresse meg azt a jogorvoslati 
lehetıséget, ahol lehetne élni az E-On eljárásával szemben. A 
határozati javaslat utolsó mondatában pedig nem a VgZrt-t, hanem a 
jegyzıt bízza meg a tervezési munkálatok megindításával.   
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és az elhangozott módosításokkal együtt egyhangúlag 
támogatta. Úgy gondolja a bizottság, hogy nem az önkormányzat dolga 
a vezetékcsere, hanem az E-On-nak kell elvégeznie.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. Hasonló állásponton van, mint a mőszaki bizottság. Meg 
kell találni azt a finanszírozási formát az E-On-nal, amely mindkét fél 
számára elfogadható. A hivatal tegye meg a szükséges jogi lépéseket 
erre vonatkozóan. Ezen módosítást egyhangúlag támogatta a bizottság.  
 
Dr. Papp Jen ı: Egyetért azzal, hogy nem a városnak kell kifizetnie az 
átépítés költségét, viszont nagyon fontos stratégiai út ahhoz, hogy 
megoldódjon a Bánomkert közlekedése.  
 
Váradi Ferenc : Nem jól indult el a hivatal ebben az ügyben. A 
megoldás az, hogy össze kell ülni velük és megbeszélni a 
lehetıségeket. Vállalja, hogy a város érdekében eljár az ügyben.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Kéri, hogy a felelıs továbbra is a jegyzı maradjon 
a határozatban.  
 
Dr. Sóvágó László : A határozat lényege, hogy bízza meg a testület a 
hivatalt és a jegyzıt, hogy próbáljon elınyösebb lehetıségeket 
felkutatni.  
 
A képviselı-testület a módosítást 14 igen és 1 nem szavazat mellett 
támogatta és a következı határozatot hozta:  
 

174/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Gábor Áron utca rekonstrukciója I. ütemének megvalósításához 
szükséges, az E.ON tulajdonában lévı 22 kv-os vezeték kiváltását 
tudomásul veszi.  
A hivatal tegye meg a szükséges lépéseket a vezeték-kiváltás 
pénzügyi terhének csökkentésére. 
A kiváltás vezetékjogi tervének elkészítéséhez szükséges 
pénzügyi forrást a 2010. évi városi költségvetés „beruházások” 
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táblázat (13.sz. melléklet) „Gábor Áron utca rekonstrukció” 
keretébıl biztosítja. 
 
A Gábor Áron utca rekonstrukció I. ütemének - útátkötés, 
burkolatszélesítés, csapadékvíz elvezetés, 0,4 kv és 22 kv-os 
elektromos vezeték kiváltás -  megvalósításához szükséges 
pénzügyi fedezetet  a 2011. évi városi költségvetésben tervezni 
szükséges. 
 
Utasítja a jegyzıt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
tervezés azonnali megindítására vonatkozóan. 
  
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:   jegyzı 
              

Tizenkettedik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és az alábbi módosítással támogatta egyhangúlag: az 
elıterjesztés 2. oldalán a lerakási díj 5.422 Ft + ÁFA helyett 6.475 Ft + 
ÁFA. A harmadik oldal elsı bekezdésében 2.257.000 Ft helyett 
2.250.000 Ft a helyes összeg. A határozati javaslatban is javításra 
került a bruttó összeg: 5.475 Ft / t helyett 6.475 Ft.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. Az árképzéssel kapcsolatosan tisztázva lett, hogy a 3,6 
%-os emelés nem a tényleges és valós költségek alapján számított 
növekedés. Nádudvar Város Önkormányzatának jelezni kell, hogy 
Hajdúszoboszló városa továbbra is ragaszkodik a költségek tételes és 
tényszerő áttekintéséhez minden további díjmegállapításnál. Az 
elhangzott módosításokkal egyhangúlag támogatta a bizottság az 
elıterjesztést.  
 
A képviselı-testület a javasolt módosításokkal együtt 16 igen szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

175/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a     
nádudvari hulladéklerakóba beszállítandó települési szilárd  
hulladék 2010. évi lerakási díját - az  elıterjesztésben vázolt 
költségek bemutatása mellett - nettó 5.180,-Ft/t (bruttó 6.475,-Ft/t) 
összegben elfogadja 2010. január 01-tıl visszamenıleg. A testület 
továbbra is ragaszkodik a költségek tételes és tényszerő 
áttekintéséhez minden ezutáni díjmegállapításnál is.  
 
Éves 10.000 to beszállított hulladékmennyiséget figyelembe véve 
a 2010. évi városi költségvetésben további bruttó 2.250.000,-Ft 
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összeget biztosít hitelbıl a városüzemeltetési tábla „nádudvari 
kommunális hulladék- lerakó lerakási díj” rovatában. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
felkéri Nádudvar Város Önkormányzatát, hogy a hulladéklerakó 
telep átépítésével kapcsolatos mőszaki tervekrıl, a beruházás 
várható költségeirıl, a finanszírozással kapcsolatos 
elképzeléseirıl tájékoztassa. 
      
Határidı: folyamatos  
Felelıs:   jegyzı 

 
Tizenharmadik napirend :  
 
Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Ahogy az elıterjesztésben 
is látható, az egyik legkorszerőbb, leghasználhatóbb intézménnyé válik 
a bölcsıde. Kéri a testületet, támogassa a pluszköltséget.  
 
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. Kérdések merültek fel az 
ülésen, melyekre a bölcsıde vezetıje válaszolt. Támogatni kell a 
beruházást, a többletköltséggel együtt is, hiszen egy magasabb 
színvonalú produktum jöhet létre, amely a bölcsıde mőködését jobbá 
teheti.  
 
A képviselı-testület 16 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 

176/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
„Ha jövırıl akarsz gondoskodni, vess magot és gondozd – 
Hajdúszoboszló Városi Bölcsıde fejlesztése” címő /ÉAOP-4.1.3/B-
2f-2010-0008/ pályázathoz kapcsolódóan a kivitelezés során 
felmerülı többletköltségekre bruttó 22 Millió Forintot biztosít hitel 
terhére. 
 
Határidı: 2011. november 30. 
Felelıs:   jegyzı 

 
Tizennegyedik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Szandai Kázmér :  A pénzügyi, gazdasági is megtárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. Mivel ez az 5,7 millió forint csak keretösszeg, 
bízik abban a bizottság, hogy nem kell az egészet felhasználni.  
 
Kanizsay Béla : Kéri az irodát, amennyiben van rá mód, a munkálatokat 
a Gorkij utcán kezdjék.  
 
Kérdést Dr. Papp Jenı és Majoros Petronella tett fel, melyre Szilágyiné 
Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
A képviselı-testület 16 igen szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 

177/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja az önkormányzati utak útszınyegezési és 
gyalogátkelıhely kialakítási munkálatokra a 2010. évi városi 
költségvetésben rendelkezésre álló 33,8 millió forint keretösszeg 
5,7 millió forinttal történı kiegészítését, amely összeget hitel 
terhére biztosítja.  
 
Határidı: 2010. december 10. 
Felelıs:   jegyzı 
 

Tizenötödik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Ez alapján a városban ısszel 
256 darab fa kerül kiültetésre.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. Az elültetett szabadgyökerő fák közül elég sok az, amely 
nem fakadt meg következı tavasszal, ezért valamilyen garancia 
érvényesítését kérik a VgZrt-tıl. Bizottsági ülésen egy olyan 
kompromisszumos megoldás született, hogy a határozati javaslat 
második részében törlésre kerül a "garancia nélkül" rész. Egy 5%-os 
veszteséget hagyjon jóvá a testület, a garancia legyen érvényesíthetı. 
Ezzel a módosítással támogatta a bizottság az elıterjesztést.  
 
Dede Ernı: A már meglévı fákkal is foglalkozni kell. Az elmúlt idıszak 
viharai megmutatták, hogy a meglévı fák nincsenek karbantartva. 
Javasolja, hogy az illetékesek fordítsanak erre figyelmet és pénzt, 
amennyiben szükséges.  
 
Váradi Ferenc : Egyetért a pénzügyi bizottság döntésével, az 5%-os 
veszteséggel.  
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A képviselı-testület a javasolt módosítással együtt 17 igen szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta:  
 

178/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
2010. évben az alábbi fásítási munkálatok elvégzését támogatja 
az elıterjesztés szerint: 
 
Szabadgyökerő sorfa (legalább 1,50 m ) telepítése, karózva, 
dréncsövezve  2 éves utógondozással, összesen 256 db az 
elıterjesztésben felsoroltak szerint. 5%-ot meghaladó faveszteség 
esetén a Városgazdálkodási Zrt garanciát vállal.  
 
A képviselı-testület felkéri a Városgazdálkodási Zrt.-t és a hivatalt, 
hogy a rendelkezésre álló költségvetési keret erejéig az alább 
felsorolt helyszíneken kétszer iskolázott, földlabdás, 12-14 cm 
törzskerülető – szükség esetén cserje – fák telepítését végezze el: 
 
- Szent István park 
- Lakótelepi parkok, sorfák 
 
A fák beszerzésével és telepítésével a Városgazdálkodási Zrt.-t 
bízza meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges vállalkozói szerzıdés 
aláírására.  
 
Határidı:  2010. november 30. 
Felelıs:     Vg.Zrt vezérigazgató 
                  jegyzı 

 
Tizenhatodik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 17 igen szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 

179/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Állami Számvevıszék 2008. évi ellenırzéséhez készített 
intézkedési terv végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.  
 
Határidı: - 
Felelıs:  - 
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Tizenhetedik napirend :  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület 16 igen és 1 nem  szavazat mellett támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 

180/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szeptember 
hónapban adott jelentést tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 

  Felelıs:   - 
 
Tizennyolcadik napirend :  
  
A képviselı-testület 16 igen szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 

181/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekrıl szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 
Felelıs:  - 

 
Tizenkilencedik napirend :  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Bizottsági üléseken felmerült az az igény a 
képviselık részérıl, hogy legyen lehetıség közvetlen találkozásra, mind a 
kivitelezıvel, mind a mőszaki ellenırrel. Erre vonatkozóan mindenki 
megkapta a meghívót. Kéri, hogy lehetıség szerint vegyenek részt a 
megbeszélésen.  
 
Dr. Sóvágó László : A meghívó tartalmazza, hogy mához egy hétre lesz a 
megbeszélés, a hivatali kollegák mellett a kivitelezı, a mőszaki ellenır, a 
könyvvizsgáló, a kommunikációért felelıs cég, a projektmenedzseri 
feladatokat ellátó cég, valamint a támogatást nyújtó cég képviselıi is meg 
vannak hívva.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. Több panasz is érkezett eddig a lakosságtól a csatornázást 
illetıen, ezért fogadta örömmel a bizottság azt a kezdeményezést, hogy 
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személyes beszélgetés történjen az illetékesekkel. A tájékoztatót a bizottság 
tudomásul vette és támogatja a megbeszélést.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság egyhangúlag 
támogatta a tájékoztatót. Az ülésen merült fel, hogy jó lenne személyesen 
találkozni az illetékesekkel. A képviselık látják, hogy jóval nagyobb a 
probléma a lakosság körében, mint ami le van írva a tájékoztatóban.  
 
Dr. Sóvágó László : A szakemberek nem engedhetik meg, hogy olyan 
munkavégzés folyjon, amilyet a lakossági panaszok mutatnak. A kivitelezı 
mentségére egyetlen dolgot lehet mondani, hogy az idıjárás páratlanul 
rossz. Javasolja, hogy minél többen vegyenek részt a személyes találkozón, 
különösen azok a képviselık, akiknek a körzetében folynak a munkálatok.  
 
Majoros Petronella : Örül, hogy személyesen is találkozhat a kivitelezıvel, 
többször beszéltek már telefonon. A Nyugati soron jelenleg is zajlik a 
beruházás, a lakók amiatt aggódnak leginkább, hogy a helyreállítás hogyan 
fog történni. Kéri Fımérnök Asszonyt, hogy a helyreállítás során rendkívüli 
figyelemmel járjanak el.  
 
A képviselı-testület 17 igen szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 

182/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
KEOP.1.2.0/2F-09-2009-0009 azonosító számú, Hajdúszoboszló 
város szennyvíztisztító telep kapacitásbıvítésére és 
szennyvízcsatorna hálózat befejezı üteme projekt 
megvalósításával kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat 
tudomásul veszi. 
 
Határidı: - 
Felelıs:   -  

 
Huszadik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta a Dede 
Ernı képviselı úr kérdésére adott választ és egyhangúlag elfogadta. 
Javasolja a testületnek a válasz elfogadását.  
 
A képviselı-testület 11 igen, 2 nem és 2 tartózkodás mellett elfogadta a 
választ és a következı határozatot hozta:  
 

183/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja Szilágyiné Pál Gyöngyi Dede Ernı képviselı játszóterek 
takarításával kapcsolatos kérdésére adott választ.  
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Határidı: - 
Felelıs:   -  
 

Huszonegyedik napirend :  
 
Harsányi István : : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta a 
jelentést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta a 
jelentést és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta a jelentést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : : A pénzügyi bizottság megvitatta a jelentést. Nagyon 
informatívnak, minden területet felölelınek ítélte a bizottság. Nagyon 
sok hasznos táblázatot, adatot tartalmaz. Úgy gondolom, hogy a hivatal 
és Jegyzı Úr jó munkát végzett, amikor ezt az anyagot összeállították. 
A bizottság el is fogadta egyhangúlag az anyagot. Én elmondtam abbéli 
hiányérzetemet, hogy szívesen olvastam volna Polgármester Úr 
ciklusértékelését is, amiben összevetette volna, hogy a négy évvel 
ezelıtti programjából mit sikerült megvalósítania. Talán most szóban 
hallunk errıl.  
 
Máté Lajos : A turisztikai bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a 
jelentést.  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a 
jelentést.  
 
Majoros Petronella : A mezıgazdasági bizottság is megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta a jelentést. 
 
Nagy Bálint : A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta a jelentést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Jónak tartja az anyagot. Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze 
Ferenc válaszolt.  
 
Dede Ernı: Javasolja, hogy a lakosság számára is legyen elérhetı a 
jelentés.  
 
A képviselı-testület 17 igen szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
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184/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
az önkormányzat 2007-2010 évekre elfogadott gazdasági (ciklus) 
programjának végrehajtásáról szóló jelentést tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 
Felelıs:  - 

 
Huszonkettedik napirend :  
 
Dr. Sóvágó László : Annyival egészíti ki tájékoztatóját, hogy Medve 
Istvánnénak "Hajdúszoboszló 1606 Emlékérmet" adományozott.  
 
A képviselı-testület 17 igen szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 

185/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
két ülés közötti eseményekrıl adott tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 
Felelıs:   -  

 
Huszonharmadik napirend :  
 
A,  
 
Dede Ernı: Nem fogadja el a játszóterek takarításával kapcsolatos 
kérdésére adott választ, de a testület elfogadta.  
 
B,  
 
Váradi Ferenc : Részben fogadja csak el a választ. Kérdést tett fel, melyre 
Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület 16 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadta a választ és 
a következı határozatot hozta:  
 

186/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja Lırincz László Váradi Ferencnek a városi hitel 2010. évi 
alakulásával kapcsolatos kérdésére adott választ.  
 
Határidı: - 
Felelıs: - 
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C,  
 
Szandai Kázmér : Elfogadja gyógyszertári ügyelettel kapcsolatos 
interpellációjára adott választ.  
 
D,  
 
Kocsis Róbert : Elfogadja a Luther utcai játszótér karbantartásával 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
E,  
 
Kocsis Róbert : Nem fogadja el a választ. A mai napig nem történt meg a 
probléma megoldása.  
 
A képviselı-testület 10 igen, 5 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett 
elfogadta a választ és a következı határozatot hozta:  
 

187/2010. (IX. 09.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja Szilágyiné Pál Gyöngyi Kocsis Róbertnek a Rákóczi u. 
49. sz. elıtti folyóka és a Hısök terén eldugult víznyelıvel 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
Határidı: - 
Felelıs: - 

 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : A hétfıi mőszaki bizottsági ülésen ígéretet tettek 
arra, hogy szeptember végére elvégzik a munkálatokat.  
 
A képviselı-testület 14.40 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

  Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 
     polgármester                                                                  jegyzı 

 
 
 
 
 
 

 


