
 

 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2010. október 18-án 18.00 órakor kezdődött alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dr.Sóvágó László polgármester, Kocsis Róbert,  Majoros 
Petronella, Dr.Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Kanizsay György Béla,  
Harsányi István, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dr.Rácz  Tiborné, Tóth 
Attila képviselők, Dr.Vincze Ferenc jegyző, Földesi János a Választási 
Bizottság elnöke,  a Polgármesteri Hivatal irodavezetői,  a városban működő  
gazdálkodó szervezetek vezetői, Gubányi István technikus, Molnár Viktória 
jegyzőkönyv-vezető, valamint érdeklődő állampolgárok. 
 
Örvendi László képviselő parlamenti munkája miatt hiányzott az ülésről.  
  
Dr. Papp Jenő: A Himnusz  elhangzását követően korelnökként  üdvözölte  
a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.  
 
A meghívó szerinti napirendet javasolta elfogadásra, javaslatával a 
képviselők egyhangúlag egyetértettek.  
 

N A P I R E N D  :   
 

1./ A Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás         
      eredményéről  (szóbeli)  
Előadó: HVB  elnöke  
 
2./ Polgármester, majd képviselők  eskütétele, megbízóleveleik átadása 
     (szóbeli) 
Esküvevő: HVB elnök, illetve polgármester 
Átadó:  HVB elnöke  
 
3./ Polgármesteri beszéd (szóbeli) 
Előadó: polgármester   
 
4./ Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzat módosítására 
Előadó: polgármester  
 
5./ Előterjesztés a bizottságok megválasztására, nem képviselő tagjaik 
eskütétele  
Előadó-esküvevő: polgármester  
 
6./ Előterjesztés a polgármester illetményének 
megállapítására/összeférhetetlenség megszüntetésére  
Előadó: polgármester  
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Első napirend: 

 
Földesi János: A 2010. október 3-án tartott helyi és kisebbségi 
önkormányzati választás  a városban a megszokott módon rendben, 
jogszerűen, szakszerűen és gyorsan  zajlott le. A választási, valamint a 
szavazatszámláló bizottságokba a jelölő szervezetek, független jelöltek 
kellő számban tagokat delegáltak, ami nagyban elősegítette a 
választópolgárok megfelelő kiszolgálását is. A választási szervek 
áldozatos munkáját ezúton is megköszönöm. Az eredmény 
megállapítását gyorsította a Dede Ernő Úr által készített számítógépes 
szoftver.   
A választási névjegyzékben szereplő választópolgárok száma – a 
bizottságok által a nap során felvett 7-el – 19.579 volt. Közülük 
szavazóként megjelent 8082 fő (41,28 %).  
 
A  választás eredménye a következő: 
Polgármester-választás:                                      Érvényes szavazat: 
                       
1. Dr. Sóvágó László (Összefogás Egyesület) 4528 (57,1 %) 
2. Szandai Kázmér (FIDESZ)    3401 (42,9 %) 
 
Dr. Sóvágó László  megválasztott polgármesternek gratulál és jó 
munkát kíván.  
 
Az egyéni választókerületi képviselő-választás nyertesei:  
 
(A 8 körzetből 6-ban a FIDESZ jelöltjei nyertek.)  
 
1. választókerület: Kocsis Róbert (FIDESZ)   422 szavazattal  
2. választókerület: Dr. Rácz Tiborné (FIDESZ) 360 szavazattal  
3. választókerület: Harsányi István (FIDESZ)   592 szavazattal  
4. választókerület: Majoros Petronella (FIDESZ)  438 szavazattal  
5. választókerület: Radácsi Gusztáv (Összefogás) 258 szavazattal  
6. választókerület: Örvendi László (FIDESZ)  390 szavazattal 
7. választókerület: Kanizsay György Béla (Független) 314 szavazattal  
8. választókerület: Dr. Papp Jenő (FIDESZ)  410 szavazattal  
 
A kompenzációs listáról mandátumot szerzett 3 képviselő:  
 
9. Marosi György Csongor (Összefogás)  
10. Tóth Attila (JOBBIK)  
11. Máté Lajos (Civilek)  
 
A megválasztott képviselőknek gratulál és jó munkát kíván.  
 
A kisebbségi önkormányzati választások eredményei:  
 
Itt csak a külön névjegyzékbe felvettek szavazhattak, erre szolgáló egy 
szavazókörben. Városunkban cigány, német és ruszin kisebbségi 
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választás volt. A névjegyzékben összesen 338 fő szerepelt, közülük 
szavazóként 198 fő jelent meg, 4-4 jelöltre szavazhattak.  
 
A megválasztott képviselők:  
 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat (mindegyik Lungo Drom jelölt)  
 
 1. Horváth Lajosné  
 2. Horváth Lajos  
 3. Ludmányi Patrikné  
 4. Horváth Lajosné I.  
 
Német Kisebbségi Önkormányzat:  
 
 1. Jurcsisin András  
 2. Orosz János  
 3. Sütő Róbert 
 4. Radácsi Gusztáv  
 
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat:  
 
 1. Mészárosné Pantó Kinga  
 2. Somogyvári István Józsefné  
 3. Pantó Ignác Mátyásné  
 4. Riz Barnabásné  
 
A kisebbségi képviselőknek gratulál és eredményes munkát kíván. 
Köszöni a figyelmet.  
 

Második napirend:  
 
A polgármester, majd a képviselők  eskütételére  és megbízóleveleik 
átadására került sor. 
 

Harmadik napirend:  
 
Dr.Sóvágó László: Politikai pályafutásom alatt hetedjére tettem le a hivatali 
esküt, sokan azt gondolhatnák, rutin ez már, könnyen ment. Szó sincs erről, 
mindig az öröm és a kétség kavarog bennem. Örülök, mert több mint 1100 
szavazattal kaptam többet, mint riválisom, visszakaptam hitemet, hogy egy 
párthoz való tartozáson túl van fontosabb szempont is Hajdúszoboszlón, 
jelesül: ki hogy végezte dolgát, mit tett városáért. A kétség meg abból az 
emberi felismerésből táplálkozik, hogy óriási a feladat, megfelelni a rendkívül 
összetett és különféle elvárásoknak. Lesz-e elég eszköz, lehetőség, pénz az 
egyébként jogos igények teljesítésére.  
Köszönöm Hajdúszoboszló polgárainak, hogy kitüntettek bizalmukkal, 
lehetővé tették munkám folytatását. Valószínű, sok jó és néha rossz is 
történik majd az elkövetkezendő négy évben, de hogy ne tegyek meg minden 
tőlem telhetőt szeretett városomért, az egyszerűen lehetetlen.  
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A képviselő-testület 11 tagjából hat képviselőt a FIDESZ színeiben 
választottak meg, a további ötből négy párthoz nem tartozik, illetve egy a 
Jobbik képviselője. Mondhatni, Hajdúszoboszlón ez már hagyomány és a 
legkülönbözőbb jelöltek ellenére az elmúlt 16 évben a működőképesség 
sosem volt veszélyben. Hiszem, hogy ez most is így lesz, magam is nyitott 
vagyok az együttműködésre. Egyrészt 12 éven át a FIDESZ is támogatta 
polgármesterré választásomat, másrészt az itt ülő FIDESZ-es képviselőkkel 
hosszú évek óta együtt dolgozunk. Álláspontom szerint közös munkánk 
sikeres volt, hozzájárult a város szemmel látható fejlődéséhez. 
Hajdúszoboszló sikere az ő eredményük is. Viták valószínű lesznek, de ez 
egy demokráciában természetes, jó szándékukat, együttműködési 
készségüket nem vonom kétségbe. FIDESZ színekben választották meg a 
város országgyűlési képviselőjét is, akivel szintén javítani szeretném 
kapcsolatomat. A közös cselekvés mozgatója, mindkettőnk érdeke a város 
fejlődése, megbízatásunk maradéktalan teljesítése. Kérem segítségét, hogy 
a felsőbb szervekkel is gördülékenyebb legyen kapcsolatunk.  
Minden képviselőtársammal - legyen bármely párt vagy szervezet jelöltje - 
korrekt, kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszem. A pártérdekek háttérbe 
szorulását óhajtom, a lakossági elvárások teljesítését szorgalmazom. Kevés 
politika, sok tett. Azzal kell foglalkoznunk, ami a feladatunk, ami segít a 
lakosság helyzetén, amit elvárnak tőlünk. Az eltelt két hét is optimizmusra is 
sarkall. Míg más városokban a különböző erők távol állnak a megegyezéstől, 
mi kölcsönös engedmények árán kialakítottuk az új bizottsági rendszert, 
elfogadtuk az azokban dolgozók személyét.  
Véget ért a választás, javaslom, koncentráljunk a munkára. Mi, akik esküt 
tettünk a teremben, jól kerültünk ki a politikai versengésből. A győztesnek 
nincs joga panaszkodni, tegyük dolgunkat. Felejtsük el a tüskéket minél 
hamarabb, nyissunk tiszta lapot, kezdjük el képviselői munkánkat. Feladat 
van bőven, sokat vár tőlünk Hajdúszoboszló lakossága.  
Az új irány Hajdúszoboszlón szlogen választók általi elvetésének nem lehet 
olyan olvasata, ahogy azt néhányan a vesztesek közül keserűen 
megjegyezték, hogy minden rendben ment az elmúlt években a városban. Én 
magam inkább úgy értelmezem, hogy Hajdúszoboszló az elmúlt években jó 
irányba haladt, de bőven van tennivaló, javítanivaló.  
Programunk talán szegényebb volt más pártok elképzeléseinél. Az élet szülte 
kényszer ez. Ismernünk kellene, mi fog történni az országban. Valóban 
emelik-e az önkormányzatok támogatását, hogyan változik hatáskörük, 
kapnak-e új feladatokat, szüntetnek meg bürokratikus hatásköröket? Sok új 
ötlet hangzott el a kampány során. Az a baj, hogy a rendelkezésre álló pénzt 
adott. Egyes elképzeléseket csak mások rovására lehet megvalósítani. Jól 
hangzó elvárások teljesítése forintok tízmillióit nyeli. Az újabb ötlet nem jelent 
újabb pénzforrást. Az önkormányzatok ma már gyakorlatilag csak két módon 
növelhetik bevételeiket: adót vetnek ki vagy az államtól kapnak többet. 
Mindkettő nehezen járható út, közpénzre aligha számíthatunk, az 
Államkincstár gyakorlatilag üres, az adókivetést pedig gátolja az emberek 
elszegényedése. Marad a nadrágszíj egyre szorosabbra húzása, ez pedig 
nem pozitív jövőkép, kevésbé sarkall cselekvésre. Egyszerű matematika: az 
igények növekedésével az elosztható pénz önmagában nem gyarapszik. 
Minden kedvezményt, áron aluli közműdíjat valakinek meg kell fizetni, 
rendszerint mások befizetett adójából. A kampány során is elhangzott: erre 
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is-arra is többet kellene költeni, de hogy miből, ezt szinte senki sem 
fogalmazta meg. Én is látom, hogy bőven van megvalósításra váró cél, csak 
egyszerűen nincs rá pénz. Elgondolkozni csak olyan elvárások 
megvalósíthatóságán lehet, amely esetében legalább hozzávetőlegesen 
szólnak azok pénzügyi alapjairól is. Az a mondat, hogy költsünk többet 
például az oktatásra, szinte mindenki által helyeselt. De hogy az ehhez 
szükséges pénzt honnan teremtsük elő, még a teremben jelenlévők között is 
komoly vitát váltana ki.   
Minden lehetséges módon - ahogy azt eddig is tettük - pályázni fogunk, 
többszörösére szaporítva saját pénzünket. Bízom a kormány ígéreteiben, 
várom a lehetőségek tágítását. Remélem elvett pénzünket visszakapjuk, 
ismét minden egyes beszedett idegenforgalmi adóforinthoz kettőt adnak.  
Jó ötletnek tartom a nemzeti összefogás meghirdetését, amelybe ágyazva 
meghirdetem a városi összefogás politikáját. Legyen sikeres a nemzeti 
összefogás az egész országban, míg a városi összefogás Hajdúszoboszlón. 
Az eddigi 20 év azt bizonyítja, hogy azon városok - közöttük Hajdúszoboszló 
- voltak sikeresek, amelyek nem vesztek el a pártharcok sűrűjében, amelyek 
gyorsan és helyesen döntöttek, mert a közös akarat, az összefogás teremtő 
erő. Az önkormányzat által elfogadandó gazdasági program alapját képezzék 
a lakossági elvárások, a különféle érdekvédelmi szervezetek ajánlásai, a 
társadalmi és tömegszervezetek javaslatai.  
A várost a képviselő-testület irányítja, nem a polgármester. Szerepem ugyan 
elvitathatatlan, de érdemi döntést - legyen az jó vagy rossz - csak a testület 
hozhat. A meghozott közös döntés egyben közös felelősség. Nem lehet 
szemezgetni - ahogy arra már volt példa - hogy valaki csak a jót vállalja, a 
rosszat másra hárítja. A vezető kormánypárt helyi képviselői nélkül sem jó, 
sem rossz döntés nem születhet a városban. Az nem folytatható, hogy a 
siker közös, a kudarc meg a polgármesteré.  
Az intézménystruktúra a városban kialakult, magam érdemi változást - 
nevezzük nevén: összevonást - nem tervezek. Oktatási, művelődési 
intézményeinkben mindenki munkájára koncentrálhat, jelentősebb leépítés 
szinte kizárt. Ugyanakkor több mint féléve ismertettem tervemet a Közüzemi 
Kft és a Városgazdálkodást Zrt vezetőjével, hogy megválasztásom esetén 
javaslatot teszek a két cég összevonására. Nincs szó holding vagy egyéb 
divatos forma alakításáról, egyszerűen - más városokhoz hasonlóan - a két 
közszolgáltatást ellátó cég összevonásáról, egy igazgató általi irányításáról. 
Nem cél dolgozók elküldése, a jól bevált munkaformák megreformálása. 
Méltánytalan helyzet nem áll elő, a Városgazdálkodási Zrt vezetője két 
hónapja nyugdíjazását kérte. A minden további intézkedés nélkül azonnal 
jelentkező évi 20 millió forintos megtakarítást a városüzemeltetési 
(köztisztasági, parkfenntartási) feladatok ellátásra szánom. Az összevonásra 
csak kellő előkészítés után, a törvényesség maradéktalan betartásával 
kerülhet sor.  
A kampány során elhangzott hasznos ötleteket - akár a FIDESZ, akár más 
pártok részéről - meg kell vizsgálni. Az ötletszerű, nem önkormányzati 
hatáskörbe tartozó álmoknak viszont semmi realitása. Őszintén meg kell 
mondani, a mezőgazdaság méltatlan helyzetéért alapvetően a mindenkori 
kormányzat felel, de nekik kell megtenniük a népesedéspolitikai intézkedések 
zömét, támogatniuk a nyugdíjasok helyzetének javulását. Az önkormányzat 
felelőssége elsősorban az önkormányzati hatáskörbe tartozó ügyekben 
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kérhető számon. Legyenek olcsók és jók a közszolgáltatások. Működjenek a 
város intézményei. Fejlődjön a település. A lakosság beleszólhasson a 
közügyekbe. Hajdúszoboszló élhető város legyen. 16 éve vagyok 
polgármester, de megmaradtam a realitások között. Egyetlen kampányban, 
egyetlen szavazatért sem ígértem felelőtlenül, kemény kézzel tartottuk 
rendben a város pénzügyeit. Örülök, hogy ezt az itt élő polgárok elismerték. 
Voltak nehéz pillanatok. Iskolák, óvodák összevonása, számomra is fájó 
elbocsátások, de ez nem az én szeszélyem volt, az élet követelte ezen 
lépéseket. Ugyanakkor akik maradtak, ma is kapnak olyan juttatásokat, 
amelyekről más városokban csak álmodnak (étkezési jegy, a bruttó bér 2 %-
át kitevő önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás). Ki vitatja, hogy 
több munkahely kellene Hajdúszoboszlón, főleg hogy a fiatalok is el tudjanak 
helyezkedni, ne kelljen esetleg az ország más részeibe menni. A mindenkori 
kormányzat elsődleges felelőssége azonban olyan gazdaságpolitikát 
folytatni, amely vonzóvá, befektetésre alkalmassá teszi az országot. Az adók, 
a befektetési kedvezmények, szakemberek képzése központi intézkedéseket 
követel. Az elmúlt években ez nem az elvárható módon sikerült, remélem, 
hogy az új, jóval nagyobb felhatalmazással bíró kormányzat jobban végzi 
dolgát és a beígért 1 millió új munkahelyből városunkra is jut. Sajnos a 
kárpótlás elvitte ipartelepítésre alkalmas területeinket. Helyi 
adókedvezmények, városimázs javítása, befektetésre alkalmas területek 
bemutatása, aktív kapcsolat üzleti körökkel - ezekkel ki is merülnek az 
önkormányzati lehetőségek.  
A fejlesztések a választások után is folytatódnak. Karácsonyig be kell fejezni 
a Járóbeteg Ellátó Centrum épületének felújítását, míg a jövő esztendő 
tavaszán mintegy 300 millió forint értékben modern orvosi eszközöket 
vásárolunk.  
Még az előző testület döntött úgy, hogy a városközpont megújítására 
pályázatot nyújt be. Ennek fontos eleme a Művelődési Központ újjáépítése, a 
kultúra és művelődés kiterjesztésének megalapozása. A pályázat kedvező 
elbírálása esetén a város szívében is alapvető változások lesznek.  
A választási kampányban is nagyon sokan megfogalmazták: többet kell tenni 
a város hátrányos vagy hátrányosnak vélt térségeinek felzárkóztatásáért. 
Sokadjára mondom, de talán nem elégszer, a város az idegenforgalmi 
beruházásokhoz pénzzel nem járult hozzá, az önerőt a Gyógyfürdő, míg a 
többit az Európai Unió biztosította. Sokak vélelmével szemben a valóság 
fordított: mi az idegenforgalomból beszedett pénzekből finanszírozzuk egyéb 
fejlesztéseinket, működtetjük elfogadható szinten intézményeinket, sőt így 
értük el hitelmentességünket. A világ szinte összes városában döntően az 
emberek közötti vagyoni különbségek eredményezik a településrészek 
közötti eltéréseket. Mindezek ellenére mindent meg kell tennünk, hogy a 
templomon túl élők is élhető, lakható, szerethető városnak tartsák 
Szoboszlót. Legfontosabb a közművesítettség befejezése, amelyből az eddig 
hiányzó szennyvízcsatorna legkésőbb a jövő év tavaszán a város 
legeldugottabb részein is kiépül. Sajnálom, hogy a rendkívüli időjárás miatt a 
munka nehézkesen halad és sok gondot okoz az érintett utcákban lakóknak.  
Ebben az évben hat utcában újult meg a szilárd burkolatú út, amelyből 
egyedül a jórészt pályázati pénzből finanszírozott József Attila utca fekszik a 
fürdő közelében.  
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Leginkább a belvíz területén látok gondokat, a vízelvezető árkok egy része 
céljára alkalmatlan, elhanyagolt. A teljes rendszer újjáépítése sok száz 
milliós tétel és napjainkra az is világossá vált, hogy erre pályázati pénzt nem 
kapunk. A magunk erejéből pedig csak lépésről-lépésre juthatunk előre. 
Szakemberek segítségét kérem a rendszer teljes újragondolására, 
szakmailag megalapozott vélemények kimunkálására. Az is tény viszont, 
hogy a legnagyszerűbb terv is akkor ér valamit, ha a lakosság aktív 
részvételére alapozhat. Szép és lakható város a miénk.  
     

Negyedik napirend: 
 
Dr.Sóvágó László:  A törvényi változások miatt szükséges az SZMSZ 
módosítása, amellyel előzetes egyeztetés alapján a képviselők egyetértettek.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

16/2010. (X.18.) számú rendelete az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 11/2007. (IV.19.) Ör. 

módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény - a 
továbbiakban: Ötv. - 1.§ (6) bekezdésének a., pontjában, 16.§ (1) 
bekezdésében, valamint 18.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján - az Ötv. kiegészítéseként - az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 

A rendelet 4.§ (1) bekezdésének első mondata helyébe a 
következő lép: 
 
"A képviselő-testület létszáma a polgármesterrel együtt 12." 
 

2.§ 
 

A rendelet 21.§ (1) bekezdésének helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
"A képviselő-testület bizottsági szervezetét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
a., pénzügyi, gazdasági bizottság   7 taggal 
b., ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság   5 taggal 
c., egészségügyi, szociális bizottság   5 taggal 
d., oktatási, kulturális, sport bizottság   5 taggal 
e., városfejlesztési, műszaki bizottság   7 taggal 
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f., turisztikai bizottság     5 taggal 
g., mezőgazdasági bizottság    3 taggal. 
 
Az összevont oktatási, kulturális, sport bizottság feladatkörébe 
egyaránt beletartoznak a szabályzat 4. számú mellékletében az 
oktatási, valamint a kulturális, sport bizottságnak meghatározott 
konkrét feladatok." 
 

3.§ 
 

E rendelet a mai napon, 2010. október 18-án, a következő 
napirend tárgyalásának megkezdésekor lép hatályba. 

 

Ötödik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: A bizottságok nem képviselő tagjai megválasztása, 
majd eskütétele következik, a polgármester előtt.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

 191/2010. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 22. §-a és 24. §-a, valamint az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján 
bizottságait az alábbiak szerint választja meg: 
 
Pénzügyi, Gazdasági bizottság: 
 
Elnöke: Dr. Rácz Tiborné 
Képviselő tagjai: Harsányi István 
         Kanizsay György 
         Marosi György Csongor 
 
Nem képviselő tagjai: Antalné Tardi Irén 
       Szandai Kázmér 
       Szabó Zsolt 
 
Ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság: 
 
Elnöke: Marosi György Csongor 
Képviselő tagjai: Örvendi László 
         Tóth Attila 
 
Nem képviselő tagja: Dr. Cseh Magdolna 
       Takács Tamás 
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Egészségügyi, szociális bizottság: 
 
Elnöke: Tóth Attila 
Képviselő tagjai: Kocsis Róbert 
       Dr. Papp Jenő 
 
Nem képviselő: Haller Lászlóné 
       Szőllősi Kálmán 
 
Mezőgazdasági bizottság: 
 
Elnöke: Örvendi László 
Képviselő tag: Radácsi Gusztáv 
 
Nem képviselő: Kovács Károly 
 
Turisztikai bizottság: 
 
Elnöke: Máté Lajos 
Képviselő tagjai: Kanizsay György 
         Dr. Papp Jenő 
 
Nem képviselő: Kőrösy Gáborné 
       Kiss Anikó 
 
Városfejlesztési, műszaki bizottság: 
 
Elnöke: Harsányi István 
Képviselő tagjai: Majoros Petronella 
        Dr. Rácz Tiborné 
        Radácsi Gusztáv 
 
Nem képviselő: Kanizsay Béla 
       Tóth Lajos 
       Ugrai József 
 
Oktatási, kulturális és sport bizottság: 
 
Elnöke: Kocsis Róbert 
Képviselő tagjai: Majoros Petronella 
         Máté Lajos 
 
Nem képviselő: Jónás Kálmán 
       Nagy Bálint 
 
 
Határidő: - 
Felelős:    - 
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Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok 
felügyelő bizottságai: 
 
Városgazdálkodási Zrt. Felügyelő Bizottsága: 
Elnöke: Majoros Petronella 
Tagjai:  Szandai Kázmér 
   Turi László 
 
Hungarospa Zrt. Felügyelő Bizottsága: 
 
Elnök: Dr. Papp Jenő 
Tag: Úr Attila Bendegúz 
        Nagy István 
 
Közüzemi Kft. Felügyelő Bizottsága: 
 
Elnök: Radácsi Gusztáv 
Tag:    Nagy Bálint 
 Kanizsay György 
 
Határidő: december 1.  
Felelős:    polgármester  
 

Hatodik napirend: 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

 192/2010. (X. 18.) Képviselő-testületi határozat  
 

 
A., "Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete Dr. Sóvágó László polgármester illetményét 526.800.-Ft-
ban, költségtérítését havi 156.535.-Ft-ban állapítja meg, az 1994. 
évi LXIV. törvény 3. §-a és 4/A. §-ának (3) bekezdése alapján. 
 
B., Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az 1990. évi LXV. törvény 33/A.§ (2) bekezdésének b., pontja 
alapján hozzájárul, hogy Dr. Sóvágó László polgármester a 
Hajdúszoboszlói Kösely Mezőgazdasági Rt. Felügyelő 
Bizottságában továbbra is tag lehessen. 
 
Határidő: A., pontra: 2010. október 31. 
      B., pontra: 2010. november 30. 
Felelős:    jegyző 
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Ezt követően került sor a 3 kisebbségi önkormányzat (cigány, német, 
ruszin) képviselőinek eskütételére a HVB elnöke előtt, esküokmányaik 
aláírására és megbízólevelük átvételére.  
 
 
A képviselő-testület ülése a Szózat elhangzását követően 19.00 órakor  
befejeződött. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

  Dr.Sóvágó László               Dr.Vincze Ferenc  
      polgármester                                                        jegyző 
 

 
 

 
 


