
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2011. március 31-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános ülé-
séről.   
 

 Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő, Ma-
joros Petronella, dr. Rácz Tiborné, Kanizsay György 
Béla, Harsányi István, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv, Kocsis Róbert, Tóth Atti-
la, Örvendi László képviselők, Dr. Vincze Ferenc 
jegyző, Farkasné dr. Ungvári Ilona aljegyző, 
Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető-főmérnök, Lő-
rincz László irodavezető-főkönyvelő, Varga Imre ok-
tatási, művelődési, sport irodavezető, Gubányi István 
technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető és ér-
deklődő állampolgárok.  

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. A meghívóban szereplő napirendek megtár-
gyalását és elfogadását javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy az aláb-
bi napirend felvételéről szavazzon a testület az előterjesztő kérésére: 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. Javasolta továbbá, 
hogy a Bárdos Lajos Általános Iskola előterjesztését negyedik napi-
rendként tárgyalják, az Igazgató Asszony egyéb elfoglaltsága miatt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés napirendre vételét 11 igen szava-
zat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mel-
lett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta;  a meghívóban sze-
replő napirendek megtárgyalását 11 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszava-
zat nélkül támogatta és a következő napirendet fogadta el:  
 

Napirend: 
 
1.) Tájékoztató Hajdúszoboszló közbiztonságának 2010. évi helyzeté-
ről, a közbiztonság    érdekében tett intézkedésekről és az azzal kap-
csolatos feladatokról 
Előadó: városi rendőrkapitányság vezetője 
 
2.) Javaslat rendelet módosítására – helyi menetrendszerinti autó-
buszjáratok 2011. évi díjairól  
Előadó:  irodavezető-főmérnök 
 
3.) Előterjesztés gyógyvíz szolgáltatásokkal kapcsolatosan: 
a.) gyógy-szolgáltatások végzésére a Hotel Délibábban, 
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b.) gyógyvíz-vásárlási kérelmekről  
 
Előadó: polgármester, 
               jegyző 
 
4.) Előterjesztés Bárdos Lajos Általános Iskola KEOP-2011-4-.9.0, va-
lamint KEOP-6.2.0/B/09-11  pályázatok benyújtására 
Előadó: jegyző 
 
5.) Előterjesztés a városi közvilágítás átépítésével, bővítésével kapcso-
latban  
 Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
6.) Előterjesztés ÉAOP-4.1.3/B pályázathoz – bölcsőde fejlesztés – 
költségvetési forrás biztosításáról 
 Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
7.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ 2011. évre érvényes intézményi térítési díjairól 
Előadó: kistérségi munkaszervezet vezető 
 
8.) Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről  
Előadó: kistérségi munkaszervezet vezető 
 
9.) Előterjesztés a településrendezési tervek módosításával kapcsola-
tos kérdésekről 
Előadó: városi főépítész 
 
10) Előterjesztés kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése tárgyú pályázatról 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
11.) Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás városi közüzemi ivóvíz és 
szennyvízcsatorna hálózat állapot felvételi és bővítési engedélyéhez 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
12.) Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás a Damjanich utca 10. szám 
alatti hotel kerítés építéséhez 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
13.) Előterjesztés épület bontásáról  
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
14.) Előterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás Társu-
lási Megállapodásának módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
15.) Előterjesztés emléktábla állításával kapcsolatosan 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő  
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16.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi be-
ruházási és felújítási programjáról 
Előadó: polgármester 
 
17.) Előterjesztés a Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
18.) Előterjesztés a környezetvédelmi program 2011. évi intézkedési 
tervére  
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
19.) Előterjesztés a Hőforrás utca 30/A és 43. számú ingatlanok előtti 
buszmegállók megszüntetésével kapcsolatosan 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
20.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi 
közbeszerzési tervéről 
Előadó: polgármester 
 
21.) Előterjesztés városközpont-rehabilitációs pályázat II. fordulós do-
kumentumainak benyújtására 
Előadó: jegyző 
 
22.) Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről 
Előadó: polgármester 
 
23.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről 
Előadó: polgármester 
 
24.)  Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról  
Előadó: irodavezető-főkönyvelő  
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések. 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.)  Előterjesztés szociális bérlakás kiutalásáról 
Előadó: VgZrt. vezérigazgatója 
 
2.) Előterjesztés lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott felleb-
bezés elbírálására 
Előadó:  egészségügyi, szociális csoportvezető 
 
3.) Előterjesztés rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ügyében be-
nyújtott fellebbezés elbírálásra  
Előadó: egészségügyi, szociális csoportvezető 
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Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Gali Sándor  mb. kapitányságvezető 
és Tóth János megyei rendőrfőkapitány-helyettes.  
 
Gali Sándor: Kollegái nevében szeretné megköszönni az önkormány-
zatnak az évek óta nyújtott erkölcsi és anyagi támogatást, ennek ha-
szonélvezői elsősorban a lakosok és a városba érkező vendégek. Ta-
valy év végén benyújtottak egy bűnmegelőzési célú pályázatot, amely 
sajnos nem nyert. Ebben voltak bizonyos programok, melyeket minden-
képp szeretne a rendőrség megvalósítani. Az egyik egy közbiztonsági 
fórum szervezése, amelyre a város lakosságát várják, bűnmegelőzési 
tanácsokat nyújtva számukra. A tavalyi évben sok volt a lopások száma 
és több olyan bűncselekmény is történt, melyek megelőzése érdekében 
sokat tudnak tenni a lakosok. Szeretnék érinteni a gyalogos és kerékpá-
ros közlekedést is. A turisztikai szezon előtt pedig fórumot terveznek 
létrehozni a motorosokkal. Közös érdek, hogy élhető legyen a város. 
Folytatni kívánják a közterületi egyeztető fórumokat is. 2011-ben két 
kollegát iskoláztak be kutyavezető képzésre. Létrehoztak egy 5 főből ál-
ló felderítő csoportot a bűnügyi osztályon belül, feladatuk az informá-
ciógyűjtés a lakosságtól, illetve első körben ők járnak el a bűncselek-
ményekben.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság meg-
tárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Alaposnak találta 
a beszámolót. Kérdések merültek fel, melyekre Kapitány Úr válaszolt.  
 
Kanizsay György Béla: Lakossági fórumán néhány javaslatot megfo-
galmaztak a jelenlevők. Elsősorban a rendőri jelenlét és a közbiztonság 
fokozása került szóba. A külterületeken hiányolják a lakosok a rendőri 
jelenlétet, főként a Csatornakertben, illetve a Hőforrás utcától lefelé eső 
utcákon. Javasolja, hogy fokozottabban járjanak azokon az utcákon 
rendőrautók.  
 
Gali Sándor: Éjszaka vannak gyalogos szolgálatok, törekednek arra, 
hogy éjszaka is legyen járőrözés azokon a területeken.  
 
Harsányi István: Örömmel hallotta a felderítéssel kapcsolatos intézke-
déseket. Múlt heti lakossági fórumán felvetették, hogy nagyobb rendőri 
ellenőrzés legyen a Szőlőskertben, illetve a Keleti-főcsatorna partján is. 
A polgárőrökkel való hatékonyabb munkára hívja fel a figyelmet a la-
kosság. Az Ady Endre utcán igen nagy a forgalom, éjszaka is. Kéri, 
hogy valamilyen féket helyezzenek el a járművek számára.  
 
Majoros Petronella: Kéri, hogy a Nyugati soron a 30 km/h sebesség-
korlátozó tábla betartása érdekében rendszeresen járőrözzenek. Látha-
tó, hogy a belvárosban fokozottabb a rendőri jelenlét. A motoros rend-
őrökkel való egyeztetésnek is örül.  
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Kocsis Róbert: Tapasztalata szerint fokozottabb a rendőri jelenlét a 
városközpontban, talán kevesebb a járdán kerékpározó. Elismerés illeti 
emiatt a rendőrséget. Javasolja, hogy amennyiben lehetőség van rá, a 
környező utcákra is terjesszék ki a rendőri jelenlétet. A sebesség betar-
tására nem mindig figyelnek a közlekedők. E téren kér fokozottabb fel-
lépést. A délutáni, esti órákban is érdemes lenne, főleg hétvégeken a 
gyalogos rendőri jelenlét a városban. E tekintetben van még tennivaló, 
de kedvező irányban történt elmozdulás a járőrözés terén. Tanévkez-
désnél tapasztalta a rendőri jelenlétet a Gönzy Pál Általános Iskolánál. 
Kéri, ha lehetőség van, a tavaszi időszakban is jelenjen meg ott rendőr. 
Sokszor állnak meg a szülők az autókkal, akadályozva a forgalmat. A 
meglévő szabályokat kellene betartani.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A televízió biztosította nyilvánosságot felhasználva 
elmondta, hogy a rendőrséggel egyeztetve folyamatosan ellenőrzik a 
járdán kerékpározást. Mindenkit kér a szabályok betartására, mert a 
rendőrség bünteti a szabálytalankodókat.  
 
Tóth János: Igen színvonalas és részletes beszámoló megtárgyalására 
került sor. A hozzászólásokból kiderült, hogy alapvető problémák nin-
csenek és az együttműködés a továbbiakban biztosított. Hajdúszobosz-
ló kiemelt potenciális hely, az egész megye képét meghatározza. Igen 
szűkös létszámkerettel kell dolgozni. Kiemelt időszak az idegenforgalmi 
szezon. Az eddigi együttműködést és támogatást köszöni.  
 
Kérdést Tóth Attila, Máté Lajos, Majoros Petronella tett fel, melyre Gali 
Sándor válaszolt.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Sóvágó László, Kocsis Róbert) és 1 tartózkodás (Tóth Attila) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 49/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló közbiztonságának 2010. évi helyzetéről szóló tá-
jékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Második napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett támogatta.  
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Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, amelyben 5%-os díjemelésről van szó. A bizottság támo-
gatta a rendelet-módosítást.  
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Majoros Petronella, Tóth Attila, Máté Lajos, Örvendi Lász-
ló, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó 
László, Kocsis Róbert)  és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mel-
lett támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

9/2011. (III. 31.) sz.  önkormányzati rendelete 
a helyi menetrend szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanin-

tézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjainak és az 
ehhez kapcsolódó pót- és mellékdíjak, illetve kezelési költsé-
gek megállapításáról  szóló 1/2007. (01. 25.) Ör. sz. rendeleté-

nek módosításáról 
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkör-
ében eljárva, az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és az 1991. 
évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés m.) pontja alapján, figyelem-
mel az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról 
szóló 2004. évi XXXIII. törvény rendelkezéseire, a helyi menetrend 
szerinti autóbuszjáratok, az iskolák, tanintézetek által rendelt helyi 
autóbusz különjáratok díjainak és az ehhez kapcsolódó pót- és 
mellékdíjak, illetve kezelési költségek megállapításáról szóló 
1/2007. (01.25.) Ör. sz. rendeletét ( továbbiakban: rendelet ) az 
önkormányzat szervezeti működési szabályzatáról szóló 11/2007. 
(IV. 19.) Ör. sz. rendelete által előírt Hajdúszoboszló Város Képvi-
selő-testületének Városfejlesztési. Műszaki Bizottságának, Pénz-
ügyi, Gazdasági Bizottságának, és Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bi-
zottságának véleményének kikérésével az alábbiak szerint módo-
sítja  
 

A helyi utazásért fizetendő árak 
1. § 

 
(1) A rendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
A menetjegy ára az autóbusz vonalszakaszain (nettó): 168,- Ft 
 
(2) A rendelet 3.§ (2) bekezdésének a./, b/ és c./ pontja az alábbi-
ak szerint módosul:  

a./ az arcképes egyvonalas 
bérletszelvény ára egész 
hónapra (nettó): 

2.560,- Ft 

b./ az arcképes összvonalas 3.600,- Ft 
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Záró rendelkezések 

 
2. § 

 
Jelen rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba. 

 

Harmadik napirend:  

 
A,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta a következő kiegészítéssel: a 
határozati javaslat utolsó mondatában a "bevétel" szó "nyereségre" 
módosul.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és a következő módosításokkal támogatta: a határozati 
javaslat  "Egyetértés esetén" része után utáni szakasz kikerül.   
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az elhangzott módosítással együtt 11 igen (Harsá-
nyi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusz-
táv, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert)  és 1 nem (Tóth 
Attila) szavazat mellett támogatta az előterjesztést és a következő hatá-
rozatot hozta:  
 
 50/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tu-
lajdonosként egyetért azzal, hogy a Hajdúszoboszlói Hungarospa 
Zrt. a hajdúszoboszlói Délibáb Invest Kft.-vel a tulajdonában álló 
hajdúszoboszlói Hotel Délibábban történő gyógyszolgáltatások 
végzésére és ennek keretében termálvíz biztosítására irányuló 
szerződést a szálloda korábbi tulajdonosával 2008. december 31-
én kötött szerződése szerinti változatlan feltételekkel megkösse.  
 
Határidő: 2011. június 30.  
Felelős:   Hungarospa Zrt. vezérigazgatója 
 

 

bérletszelvény ára egész 
hónapra (nettó): 

c./ tanuló és nyugdíjas 
összvonalas bérletszelvény 
egész hónapra (nettó): 

2.000,- Ft 
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B,  
 
Dr. Sóvágó László: Az előterjesztés  a benne szereplő két szállodának 
60-60 m3/nap gyógyvíz vásárlását engedélyezi. Bizottsági üléseken 
többségben volt az az akarat, hogy ez így legyen.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. Az egyszeri igénybevételi díj az önkor-
mányzat bevétele.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és  
támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 51/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói Corvin Palace, illetve az Atlantis szálloda részére 
60-60m3/nap gyógyvíz vásárlását engedélyezi.  
Megbízza a Hungarospa vezérigazgatóját, hogy a szerződés-
tervezetet(ket) készítse el, és azt (azokat)  terjessze aláírás előtt - 
tájékoztatásul - a testület elé. 
Az egyszeri igénybevételi díj az önkormányzatot illeti meg. 
Felkéri a Hungarospa vezérigazgatóját, hogy a képviselő-testület 
júniusi ülésére készítsen jelentést a szállodák részére biztosított 
gyógyvíz-vásárlások helyzetéről, csatolja az érvényes szerződé-
seket, számoljon be a megtett intézkedésekről, a 75/II/2008. 
(IV.24.) sz. testületi döntésnek megfelelően a kvótákat igénybe  
nem vevőkkel szembeni eljárások eredményéről. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős:   Hungarospa Zrt vezérigazgató 
                

Negyedik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, melynek keretében két pályázatot nyújtanak be, az egyik 
95, a másik 85%-os támogatottsággal bír. Ezek egy része energiataka-
rékosságra vonatkozik. A bizottság egyhangúlag támogatta az előter-
jesztést.  
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Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Az iskolák felújítása igen fontos. Ez egy nagyobb össze-
gű pályázat, az önereje közel 37 millió forint, de a bizottság véleménye 
szerint ez az összeg vállalható. Támogatta a bizottság az előterjesztést.   
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is megtárgyal-
ta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Az iskola pályázata 
rendkívül jó készültségben van, benyújtásra kész. Kedvező a konstruk-
ció, 10% önerőt igényel a két pályázat. Egyetért a bizottság azzal, hogy 
egy olyan célról van szó, amely megtérül a későbbiekben.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 52/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Bárdos Lajos Általános Iskola által tervezett energeti-
kai pályázatok benyújtását.  
A KEOP–6.2.0-/B.09-11 projekt összköltsége az előzetes költség-
becslés alapján, 157.000.000 Ft az ehhez szükséges önerő mér-
téke 7.850.000 Ft. A KEOP-2011-4.9.0 projekt összköltsége 
142.500.000 Ft az ehhez szükséges önerő mértéke 21.375.000 Ft. 
A komplett pályázati dokumentáció valamint a megvalósíthatósági 
tanulmány költsége a két projektre vonatkozóan a jelenlegi költ-
ségbecsléssel számítva 7.381.875 Ft. Az aláírandó szerződésben 
csak elszámolható költségek szerepelhetnek, a közbeszerzés és a 
projektmenedzsment közbeszerzés hatálya alá tartozik, ezért erre 
vonatkozó rendelkezést a szerződés nem tartalmazhat. 
A projektekhez szükséges legfeljebb 36.606.875 Ft összegű ön-
erőt saját forrásként 2011. évi és az azt követő évek költségvetés-
ében hitelből biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve pályázati kiírás szerint  
Felelős: Tömöri Ilona igazgató 

 

Ötödik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Két határozati javaslatról van szó, mindkettőben szereplő 
bővítés meghaladja a költségvetésben tervezett összeget. Az A, rész-
ben a Szilfákaljára vonatkozó fejlesztésnél olyan problémák merültek 
fel, melyek megoldása nem feltétlenül az önkormányzat feladata. Tisz-
tázni kell, hogy kinek a tulajdonai a villanyoszlopok. A bizottság döntése 
szerint a bővítéseket el kell kezdeni, a már tervekkel rendelkező része-
ken induljon meg a közvilágítás-bővítés, a Szent Erzsébet utcán a ter-
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vezés engedélyeztetése kezdődjön meg. Ez belefér a tervezett 17 millió 
forintba. A Szilfákalján lévő villanyoszlopok cseréje egy újabb előter-
jesztésként kerüljön a testület elé. Ezt támogatta a bizottság. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a pénzügyi bizottság döntését támogatta. Tisztázni kell 
a villanyoszlopok tulajdonviszonyát.  
 
Majoros Petronella: A Szilfákalján levő villanyoszlopok balesetveszé-
lye miatt kéri az irodát, hogy a tulajdonjogi ügyletek rendezését követő-
en vagy az E-On vagy a város vizsgálja át a főutca többi szakaszát is, 
illetve más városrészeket is, ahol már régóta állnak villanyoszlopok.  
 
Kanizsay György Béla: A határozati javaslatban szerepel a Szováti út 
egyik felének közvilágítása is, ez nagy előrelépés a korábbi évekhez 
képest. Két lámpatestről van tudomása, melyek magánterületen van-
nak, ezek megszüntetésével lehetne csökkenteni a költségeket.   
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, 
Kocsis Róbert, Tóth Attila) és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 53/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alábbi közvilágítást érintő fejlesztéseket támogatja a megjelölt ke-
retösszegek biztosítása mellett a 2011 évi városi költségvetés "be-
ruházási táblázat közvilágítás bővítés" kerete terhére: 
 
 1./ Szent Erzsébet utcán közvilágítás 
              - tervezése, engedélyezése, bruttó 625.000,- Ft, 
 2./ Szováti úton közvilágítás  
     - külterületi szakasz tervezése, engedélyezése bruttó 
625.000,- Ft, 
             - kivitelezése, bruttó 3.125.000,- Ft, 
 3./ Fazekas Mihály dűlőn közvilágítás  
              - kivitelezése bruttó 3.375.000,- Ft, 
 4./ Veréb, Fürj, és 9982 hrsz-ú dűlőkön közvilágítás 
              - kivitelezése bruttó 8.500.000,- Ft. 
 
Határidő: folyamatos, jelentésadásra: 2012. április 30.       
Felelős:   jegyző 

 

Hatodik napirend:  

 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Ez már megnyert pályázat, a költségvetés tervezésekor a 
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fejlesztéshez szükséges forrás kimaradt, ez kerül most pótlásra.  A bi-
zottság támogatta az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mellett, tartózkodás és ellensza-
vazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 54/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi városi költségvetés „Beruházások” (13.sz. melléklet) táb-
lázat „Bölcsőde fejlesztés ÉAOP-4.1.3/B” projekt megvalósításá-
hoz mindösszesen 124.479-eFt összeget biztosít, így az eredeti-
leg betervezett kiadásokat 92.185,-eFt összeggel megemeli, 
melynek fedezete hitel. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős:    jegyző    
                 polgármester 

 

Hetedik napirend:  

 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

10/2011. (III. 31.) számú rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  

20/2008. (IX.18.) rendelet módosításáról 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) 
bekezdésében és a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján Hajdúszoboszló Város Ön-
kormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-
testülete az általa biztosított szociális ellátásokról alkotott – és az 
1/2009. (I.29.), 8/2009. (IV.23.), 16/2009. (XI.26.) és 6/2010. 
(III.25.) Ör-rel módosított – 20/2008. (IX.18.) rendeletet (a további-
akban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
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1. § 
 
 

A R. 2/a és 2/b. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1/a és 1/b. 
sz. melléklete kerül.  

2. § 
 
Jelen rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell 
 

1/a. sz. melléklet 

 
A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 

Az 1993. évi III. törvény, a 29/1993. (II.17) Korm. rendelet és a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény 

rendelkezései alapján számított 
Hajdúszoboszlóra vonatkozó intézményi térítési díjai 

2011. 
 

 

Ellátási forma Térítési díj 

 

Nappali ellátás 

(Idősek klubja) tartóz-

kodási napidíj 

495 Ft / ellátási nap 

 

Házi segítségnyújtás 405 Ft/óra 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás 105 Ft/készülék/nap 

Étkeztetés 
(A feltüntetett árak az ÁFA-

t nem tartalmazzák) 

300 Ft/ellátási nap 

Ebédszállítás 

(A feltüntetett árak az 

ÁFA-t nem tartalmaz-

zák) 

75 Ft/ellátási nap/háztartás 

Támogató szolgáltatás 

 

Személyi segítés 

 
1370 Ft/ szolgálati óra 

Szállító szolgáltatás  

 
275 Ft/ szállítási km 
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1/b. sz. melléklet 
 

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
1993. évi III. törvény 115. §. (3) bekezdése értelmében,  

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete által csökkentett 
Hajdúszoboszlóra vonatkozó intézményi térítési díjai 

 
2011. évre 

 

Ellátási forma Térítési díj 

Nappali ellátás 

(Idősek klubja) 

tartózkodási napidíj 

Térítésmentes 

Házi segítségnyújtás 

(saját jövedelem alap-

ján) 

jövedelem-

mel nem 

rendelkező 

  

saját jövedelem a 

nymin. 200%-ig  

 

 saját jövedelem a nymin. 

200%-a fölött 

Té-

ríté

sme

ntes 

200 Ft/óra 400 Ft/óra 

Jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás Térítésmentes 

Étkeztetés 

(saját jövedelem alap-

ján) 

jövedelem-

mel nem 

rendelkező 

 

jövedelem a 

nymin. 100%-ig 

 

jövedelem a 

nymin. 100-

220%-ig 

jövedelem a nymin. 

220%-a fölött 

Térítésmentes 
96 Ft + ÁFA= 

120 Ft/ellátási nap 

148 Ft + ÁFA =  

185 Ft/ellátási nap 

300 Ft +ÁFA =  

375 Ft/ellátási nap 

Ebédszállítás 

(saját jövedelem alap-

ján) 

jövedelem-

mel nem 

rendelkező 

 

 jövedelem a 

nymin. 100%-ig  

 

  

jövedelem a 

nymin. 100-

220%-ig  

 

 jövedelem a nymin. 

220%-a fölött 

Térítésmentes 

32 Ft +ÁFA = 

40 

Ft/ell.nap/háztartá

s 

40 Ft +ÁFA = 

50 Ft/ell. 

nap/háztartás 

76 Ft + ÁFA =  

95 

Ft/ell.nap/háztartás 
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Támogató szolgáltatás 

Szociálisan rászorult személyek részére 

Személyi segítés 

Jövedelemmel nem rendelkező Jövedelemmel rendelkező 

Térítésmentes 275 Ft / szolgálati óra 

Szállító szolgáltatás – városon belül és kívül 

Jövedelemmel nem rendelkező Jövedelemmel rendelkező 

Térítésmentes 80 Ft +ÁFA = 100 Ft/szállítási km 

Szállító szolgáltatás – intézményi ellátottak részére –  

városon belül és kívül 

Jövedelemmel nem rendelkező Jövedelemmel rendelkező 

Térítésmentes 80 Ft +ÁFA=100 Ft/szállítási km 

Szociálisan nem rászorult személyek részére 

Személyi segítés Szállító szolgáltatás 

500 Ft/ szolgálati óra 400 Ft + ÁFA = 500 Ft/ szállítási km 

 

 
Nyolcadik napirend:  

 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság meg-
tárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 55/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenysé-
géről és terveiről készített beszámolót elfogadja. 
A beszámolóban foglalt középtávú intézményi tervekkel a képvise-
lő-testület egyetért. 
 



15 

 

Határidő: - 
Felelős:   - 

 
Kilencedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A Vénkert végén lévő terület 
védőerdőnek van kijelölve a HAGE sertéstelep miatt. Az Ady Endre ut-
ca végén nem lehet semmilyen fejlesztést végezni. A sertéstelep 
szennyvíztisztító berendezése hamarosan elkészül, az átadást követő-
en kéri Főépítész Urat, hogy kezdeményezze a védőtávolság lecsök-
kentését.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 56/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szükségesnek tartja az örökségvédelmi hatástanulmány kiegészí-
tését a területrendezési tervek módosításával érintett területek vo-
natkozásában.  
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról hozott 
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat - figyelem-
be véve a  bekért nyilatkozatokat - nem tartja szükségesnek egyéb 
hatástanulmány készítését.  
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester, főépítész 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a városi főépítészt, hogy a 282/2009.(XII.11.) Korm. Ren-
deletben meghatározottak alapján a Hajdú-Bihar Megyei Terület-
rendezési Tervben szereplő térségi övezetek lehatárolását és az 
ezzel kapcsolatos véleményezési eljárást folytassa le.   
 
Határidő:  2011. július 31. 
Felelős:  polgármester, főépítész 
 

Tizedik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az A, javaslatot támogatta, melynek keretén belül az 
egész város területére vonatkozóan meg kell vizsgálni a kerékpárút-
fejlesztési lehetőségeket, erre készüljön egy tanulmányterv.  
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Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és az A, javaslatot támogatta.  
 
Majoros Petronella: Örül ennek a pályázati kiírásnak, régóta napiren-
den van már kerékpárút kialakítása a városban. A meglévő kerékpár-
utak jelenleg nem képeznek összefüggő egységet. Ezzel a kiírással le-
hetőség nyílik vagy a teljes városra vagy csak egy részére kerékpárutat 
építeni. Már a költségvetés tárgyalásakor jelezte a Dózsa György úton 
kerékpárút kiépítésének szükségességét. Kéri az irodát, hogy az őszi 
időszakra mindenképp készüljenek el a tervekkel és kerüljön benyújtás-
ra a pályázat. Javasolja a testületnek, támogassák az előterjesztést.  
 
Harsányi István: A kiírás szerint régi, meglévő kerékpárutak felújításá-
ra is nyílik lehetőség. Kéri, hogy az Ady Endre utcán lévő kerékpárutat 
lehetőség szerint újítsák fel, szélesíteni kellene és egyértelműen jelölni, 
hogy melyik a gyalogos és melyik a kerékpáros oldal.  
 
Radácsi Gusztáv: Támogatná az előterjesztést, ha megvalósulási le-
hetőséget látna benne. Lehetetlennek tartja az egész városra vonatko-
zó kerékpárút kialakítását, kidobott pénznek tartja az erre fordított ösz-
szeget.  
 
A képviselő-testület 9 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Ma-
joros Petronella, Marosi György Csongor, Örvendi László, Dr. Rácz Ti-
borné, Dr. Papp Jenő, Kocsis Róbert, Tóth Attila), 1 nem szavazat 
(Radácsi Gusztáv) és 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó László) mellett támo-
gatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 57/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja pályázat benyújtását az Észak-alföldi Operatív Program 
keretében meghirdetett (ÉAOP-3.1.3/A-11 kódszámú) „kerékpár-
forgalmi hálózat fejlesztése” felhívásra. 
Utasítja a jegyzőt projektterv elkészíttetésére a teljes város terüle-
tére vonatkozóan, melynek elkészítésére bruttó 4 Mft keretössze-
get határoz meg a 2011. évi városi költségvetés „beruházások” 
táblázatban található „Dózsa György úti kerékpárút tanulmányter-
ve” 1 Mft összegű kerete felhasználásával. A megvalósításhoz 
szükséges és hiányzó 3 Mft összeget hitelből biztosítja.  
Felhatalmazza polgármestert a hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 58/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  

 
A, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
hajdúszoboszlói 2667/35, 2667/39, 2667/46, 2667/52 és 2667/53 
hrsz-ú ingatlanok feletti tulajdonosi jog gyakorlója, tulajdonosi hoz-
zájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlanokat érintő közüzemi ivó-
víz és szennyvízcsatorna hálózat állapot felvételi terve és a 
szennyvízcsatorna hálózat bővítése a H-1/2011 számú tervek 
alapján vízjogi létesítési engedélyezésre kerüljön. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyi-
latkozza, hogy a tervezett fejlesztés, valamint az állapot felvételi 
tervben szereplő létesítmények üzembe helyezése a város telepü-
lésrendezési terveivel összhangban van. 
B, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
mint a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában lé-
vő hajdúszoboszlói 0232 hrsz-ú ingatlan tulajdonosi jog gyakorló-
ja, tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a H-7/2011 számú terv 
alapján létesítendő tisztított szennyvíz elvezető vezeték vízjogi lé-
tesítési engedélyezésre kerüljön.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős:    jegyző 

 

Tizenkettedik napirend:  

 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A bizottsági ülésre tervmódosítás érkezett, amely szerint 
a Damjanich utca felőli részen lévő sövénykerítés lenne az elválasztás, 
illetve kérik a szálloda tulajdonosát, hogy járdát is építsen. Ezt támogat-
ta a bizottság.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és a pénzügyi bizottság által elfogadott javaslatot egy-
hangúlag támogatta.  
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A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 59/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 3098, 3112/1, 3107/1, 3106/1 és 3120 hrsz-ú 
ingatlanon a K. V. Ingatlanbefektetési és Forgalmazási Kft. a Dam-
janich u. 10. szám alatti szálloda kerítését az alábbiak szerint épít-
se meg: 
 
- a Gábor Áron utca felőli részen a közterületen virágládák és 
padok épülnek oly módon, hogy a kerítés a telekhatáron kerül ki-
alakításra; 
- a Damjanich utca felőli oldalon növényhálóra futtatott 
élősövény határolja a telket, illetve kérve a tulajdonost, hogy a jár-
dát a szálloda építse ki. 
 
A virágládák és a padok megépítéséről és karbantartásáról a szál-
loda köteles gondoskodni. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2011. június 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
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 60/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 
121 hrsz-ú ingatlanon található épület elbontásához. 
A terület jelenlegi használójának 90 napon belül kiürített állapot-
ban át kell adnia az épületet a hivatal munkatársai részére. 
 
Határidő: 2011. július 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizennegyedik napirend:  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 61/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás létrehozásáról és 
működtetéséről szóló Társulási Megállapodás módosítását az 
alábbiak szerint fogadja el. 
 
A Megállapodás II/4. pontja a következőre változik:  
 
4. A társulási megállapodást felmondani a naptári év utolsó napjá-
val lehet. A kilépési szándékot a kilépni szándékozó önkormányzat 
képviselő-testületének minősített többséggel hozott határozatával 
megerősítve a tárgyévet megelőző év augusztus hónap 1. napjáig 
kell bejelenteni a Társulásnak. A helyi önkormányzati választást 
követő évben a társulási megállapodást felmondani a naptári év 
első felének utolsó napjával is lehet. A kilépési szándékot a kilépni 
szándékozó önkormányzat képviselő-testületének minősített több-
séggel hozott határozatával megerősítve a tárgyév április hónap 
30. napjáig kell bejelenteni a Társulásnak. A kilépő taggal a Társu-
lás elszámol.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  jegyző 

 

Tizenötödik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta az alábbi kiegészítéssel: "A 
képviselő-testület térítésmentesen biztosítja a kérelmező számára a 
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szükséges területet, legfeljebb 10 évre, azonban annak tisztántartása 
és karbantartása a kérelmező feladata."  
 
A képviselő-testület a módosítást 9 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Kocsis Róbert, Tóth Attila) 
és 2 tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) mellett támo-
gatta és a következő határozatot hozta:  
 
 62/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, a Szilfákalja 1-3. sz. alatti Járóbeteg-ellátó Centrum tü-
dőgondozó épülete és a Luther utcai járdaburkolat közötti füves te-
rületen 1 db földre fektetett 25x30 cm méretű – terepszinttől max. 
5 cm-re kiemelkedő - emléktábla elhelyezését az előterjesztés 
mellékletében szereplő felirattal.  Az emléktábla pontos helyét a 
hivatal illetékes irodájával előzetesen egyeztetni szükséges. 
A képviselő-testület térítésmentesen biztosítja kérelmező számára 
a szükséges területet, legfeljebb 10 évre, azonban annak tisztán-
tartása és karbantartása kérelmező feladata. 
 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenhatodik napirend: 

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 63/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évre vonatkozó beruházási, felújítási programot és ütemter-
vet elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, pályázatok függvényében és ütemterv sze-
rint 
Felelős  : polgármester 
                jegyző 



21 

 

Tizenhetedik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 64/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgált anyagát elfo-
gadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2014. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

Tizennyolcadik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 65/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 
2011. évi intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 
 

2011. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep fej-
lesztése projekt – KEOP pályázat 
A beruházás teljes összege: 413.890.000,-Ft  
Önerő: 133.984.000,-Ft 
Felelőse: projektmenedzsment szervezet 
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2. Szennyvízcsatorna utólagos rákötés beruházása 
5.000.000,-Ft – sajátforrás 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
3. Csapadékvíz elvezetés, belvízépítés: 
100.000.000,-Ft - sajátforrás 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
4.  Fásítás 
8.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő,  
5. Mobil WC telepítése a Szilfákalja utcára 
2.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő,  
6. Szippantott szennyvíz - kezelés, tisztítás 
4.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
7. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmente-
sítés 
19.760.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
8. Köztisztasági feladatok ellátása 
Köztisztaság, síktalanítás 
47.630.000,-Ft /sajátforrás/ 
A nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetése 
68.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
A szemétszállítás többletköltsége 
19.280.000,-Ft /sajátforrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
13.600.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése 
5.670.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.680.000,-Ft /sajátforrás/ 
Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 
13.200.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
9.  Zöldterületek fenntartása 
45.360.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
10. Allergén növények kaszálása 
2.800.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
11. Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  
6.800.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat for-
ráshiány miatt pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a 
jegyzőt a pályázati lehetőségek figyelésére. 
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Határidő: 2011. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenkilencedik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag nem támogatta egyik javaslatot sem. A 
buszmegállókra szükség van, sok gyermek veszi igénybe a buszt az is-
kolába jutáshoz.  
 
Dr. Papp Jenő: Kéri, hogy támogassák a buszmegállók megmaradá-
sát.  
 
Máté Lajos: Előző ülésen interpellált ebben az ügyben az ott lakók ké-
résére. Nem tudja megítélni, hogy mennyire kihasznált a buszjárat. Tá-
mogatja, hogy egyfajta utasszámlálás történjen meg, nehogy úgy szün-
tessék meg a járatot, hogy igény van rá. A buszjárat fenntartásához az 
önkormányzat anyagi eszközeivel is hozzájárul.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Mivel a környéken lakik, tapasztalja, hogy reggelen-
te igen nagy a buszra várakozók száma. A Bartók-telepen ez az egyet-
len járat, ami közlekedik, illetve ez temetői járat is egyben. Plusz költ-
ségbe nem kerül, ha megáll a busz azokon a helyeken.  
 
A képviselő-testület az A, pontot 9 nem (Harsányi István, Majoros Pet-
ronella, Marosi György Csongor, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) sza-
vazat és 2 tartózkodás (Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett nem 
támogatta; a B, pontot 2 igen (Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) , 8 nem 
(Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Örvendi 
László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Kocsis Ró-
bert) szavazat és 2 tartózkodás (Máté Lajos, Kanizsay György Béla) 
mellett nem támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 66/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem támogatja a Hőforrás utca 30/A. és 43. számú ingatlanok 
előtti buszmegállók megszüntetését.  
 
Határidő: - 
Felelős:    - 

 

Huszadik napirend:  

 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 



24 

 

A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 67/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az előterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2011. december 31. 
Felelős: polgármester 

 

Huszonegyedik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett támogatta az 
alábbi módosítással: az önerő 233 millió Ft-ról 235-re módosul.  
 
Dr. Sóvágó László: Kíváncsi lesz, hogy ezek a megújult intézmények 
mennyivel kerülnek majd többe, mint napjainkban. Akik kellemetlen 
helyzetbe kerültek különböző döntések miatt, azok nem a felújítások 
miatt, hanem mert olyasmit is csináltak, amire nem volt pénz.   
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta az önrész beépítését. A vá-
rosközpont egyenrangú lesz a fürdő környezetével.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, 
Kocsis Róbert, Tóth Attila) és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 68/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
első fordulóban nyertes "[H]ősök terein - város- és kultúrközpont 
revitalizáció Hajdúszoboszlón" című pályázatát a második forduló-
ban is be kívánja nyújtani, az előterjesztésben jelzett és az eddig 
már beadott dokumentumokban szereplő tartalommal. Ennek ér-
dekében a legfeljebb 996.765.382 Ft-tal előzetesen pályázati tá-
mogatásra érdemesnek ítélt projekt szükséges, legfeljebb 
235.000.000 Ft összegű önerejét saját forrásként 2011. évi költ-
ségvetésében - és a következő években is - hitelből biztosítja. 
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Utasítja a jegyzőt a pályázati anyag második fordulóra határidőben 
történő benyújtására, felhatalmazza a polgármestert a dokumen-
tumok aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2011. július 19. 
Felelős:   jegyző 

 

Huszonkettedik napirend:  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 69/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről szóló tájé-
koztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 

Huszonharmadik napirend:  

 
Örvendi László: A tájékoztatóban szerepel a HAGE Zrt-vel kapcsolatos 
ügy kivizsgálásának eredménye. Valamennyi hatóság feltárta és rögzí-
tette a szennyezést. Jelentős bírságok lesznek kiszabva az előírások 
be nem tartása esetén. Helyszíni szemlét tartottak, ahol a környezetvé-
delmi államtitkár is megjelent. A kárt szenvedett gazdáknak sikerült a 
Zrt-vel megállapodniuk a kárrendezés terén. Október végén üzembe 
helyezik a megépülő szennyvíz-tisztító berendezést. Köszöni az ön-
kormányzatnak a megtett lépéseket.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 70/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   -  
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Huszonnegyedik napirend:  

 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Tóth Attila) mellett, tar-
tózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 71/2011. (III. 31.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tu-
lajdonosi hozzájárulását adja az E.On Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 
részére azon célból, hogy a Járóbeteg – Ellátó Centrum energiael-
látását biztosítandó az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát ké-
pező 5793/34, 5793/35, 5804, 5821/2, 5821/3 hrsz-ú ingatlanokon 
erőátviteli kábelt fektessen le, csatlakozó kábelt bontson el, vala-
mint 3 áramkörös kábelszekrényt helyezzen el a Villterv’34 Bt. VT-
061/1 és VT-061/2 rajzszámú kiviteli terveinek megfelelően, vala-
mint a jogszabályok alapján az érintett ingatlanokra vonatkozóan 
vezetékjogot jegyeztethessen be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Kérdések:  

 
Majoros Petronella: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Idén elkészül a 
Nagyhegyes-Hajdúszoboszló közötti kerékpárút. Ennél azonban sokkal 
fontosabb az útnak a felújítása. Ez nem városi felújítás, nem önkor-
mányzati költségvetésből valósul meg. Van-e információja Jegyző Úr-
nak ezzel kapcsolatosan, várható-e az út felújítása?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Az állami tervekről csak részben van információja. 
Több éve ígérik az illetékes szervek, hogy lesz pályázat kiírva az útfel-
újításra. Újabb információ nincs erről. Sajnos nincs eszköze az önkor-
mányzatnak arra, hogy rávegye az állami szerveket a felújításra. Eset-
leg parlamenti képviselő urak szólhatnak néhány szót a cél érdekében. 
Szégyent hoz az egész megyére az út állapota, mivel vendégeink ezen 
közelíthetik meg a hortobágyi pusztát.  
 
Radácsi Gusztáv: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Most már 
engedi az időjárás a szennyvízhálózatra rácsatlakozott utcákon az utak, 
járdák rendbetételét. Milyen stádiumban vannak a munkálatok?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Elkezdődött a végleges helyreállítás. A 7. 
számú körzetben tartanak jelenleg a munkálatok.  
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Kocsis Róbert: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Ha most a 7. 
számú körzetnél járnak a felújítások tekintetében, akkor az 1. körzetben 
a Móricz Zsigmond utcában tapasztalható útátvágás mikor szűnik meg? 
Ha a város szélén kezdték a felújítást, igen lassan érnek majd a város-
központba.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Konkrét tervet nem kapott a kivitelezőtől, de 
már felvonultak a munkaterületre. Kérni fog egy tervezett ütemet arra 
vonatkozóan, hogy mely utcákon mikor végzik el a munkákat.. Június 
30-án jár le a szerződésük, addig kell befejezni a munkálatokat.   
 

Interpellációk:  

 
Harsányi István: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. Az Újvárosi utca 
lakóinak levelét olvassa fel, melyben az egyik lakó állattartásával kap-
csolatos problémáikat írták le. A becsületes állattartókat, akik betartják 
a rendelet szabályait, nem szabad háborgatni. Akik viszont nem, azok-
kal szemben erélyesebben kell fellépni. Intézkedést kér Jegyző Úrtól 
ebben az ügyben.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
A képviselő-testület 15.25 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

K.m.f.  

 

Dr.Sóvágó László        Dr.Vincze Ferenc 
   polgármester                  jegyző 

 

 
 
 

 


