
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2011. július 7-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános 
üléséről.   
 
Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő, Dr. 

Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Kanizsay György 
Béla, Harsányi István, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv, Kocsis Róbert, Tóth 
Attila, Örvendi László képviselők, Dr. Vincze Ferenc 
jegyző, Farkasné dr. Ungvári Ilona aljegyző, 
Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető-főmérnök, Varga 
Imre oktatási irodavezető, Márton Gábor technikus, 
Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő 
állampolgárok.  

 
Majoros Petronella képviselő asszony 15.35 órakor távozott az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalását és elfogadását javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
zárt ülés napirendjei közé vegye fel a testület az Előterjesztés szociális 
bérlakás kiutalására című előterjesztést, az Egészségügyi, Szociális 
Bizottság elnöke kérésére.  
 
A képviselő-testület a szociális bérlakás kiutalásáról szóló előterjesztés 
napirendre vételével 11 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, 
Máté Lajos) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett;  
a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 12 igen szavazat 
(Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, 
Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
napirendet fogadta el:  
 

Napirend:  
 

1.)  Előterjesztés Kínában teendő promóciós célú látogatásra 
   Előadó: jegyző 
 
2.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ által elnyert  pályázat önerejének biztosítására 
Előadó: kistérségi munkaszervezet vezetője 
             intézményvezető 
 
3.)  Előterjesztés referencia intézmények kialakítására 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 
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4.) a.) A „Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek 
fejlesztésre” kiírt pályázaton való részvétel 
b.) A Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2011. évi feladat- és 
gazdálkodási terve 
Előadó: ügyvezető/TDM menedzser 
 
5.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési 
szabályzatának módosítására és egységes szerkezetben történő 
elfogadására   
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
6.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Sportegyesület támogatására 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 
 
7.) Előterjesztés eszközbeszerzésre biztosított költségvetési támogatás 
felosztására 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 
 
8.)  Előterjesztés a településrendezési tervek módosításáról (Kolozsvári 
Zsanett kérelme) 
Előadó: városi főépítész 
 
9.)  Előterjesztés Bárdos Lajos Általános Iskola KEOP pályázatok 
önerejének biztosításáról 
Előadó: jegyző 
 
10.) Előterjesztés a Liget utcai magánutak tulajdonjogainak 
rendezéséről 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
11.) Előterjesztés a Délibáb Hotel kérelméről 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
12.) Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2012. évi mértékével 
kapcsolatosan 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
13.) Előterjesztés belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések 
támogatásáról szóló pályázati felhívásról 
Előadó: irodavezető-főmérnök  
 
14.) Előterjesztés a gyalogátkelőhelyek kijelölésével, kivitelezésével 
kapcsolatban 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
15.) Előterjesztés a Nádudvari kommunális hulladéklerakóval 
kapcsolatosan 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
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16.) Tájékoztató közbeszerzési eljárás során meghozott döntésről 
Előadó: polgármester 
 
17.) Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 
Előadó: polgármester  
 
18.) Válasz képviselői interpellációra 
 Előadó: jegyző 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
      
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.) Előterjesztés szociális bérlakás kiutalására  
Előadó: VgZrt vezérigazgatója  
 
2.)  Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására 
Előadó: polgármester 
 

Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Lakatosné dr. Nemes Sarolta, a 
Mediexan Tanácsadó Ügynökség Kft. ügyvezetője.  
 
Lakatosné dr. Nemes Sarolta: Néhány szóban bemutatta a céget és 
tájékoztatta a testületet a szóban forgó kínai látogatásról.   
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István: A kínaiakkal való kapcsolatfelvételt erősíteni kell. 
Minden választáskor célkitűzésként szerepel a környezetkímélő ipar, 
feldolgozóipar telepítése a városba. Most erre lehetőség nyílhat. Kéri, 
támogassák az előterjesztést.  
 
Kérdést Majoros Petronella és Tóth Attila tett fel, melyre Lakatosné dr. 
Nemes Sarolta válaszolt.  
 
A képviselő-testület 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) 
szavazat és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) 
mellett támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 149/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. június 16-i ülésének 24. számú, két ülés közötti 
eseményekről adott tájékoztatóban szereplő - és akkor tudomásul 
vett - információk, valamint ezen előterjesztés alapján tudomásul 
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veszi a Turisztikai Bizottság döntése alapján folyó turisztikai célú 
kínai kapcsolatépítés eddigi intézkedéseit és eredményeit. 
Egyetért azok folytatásával az előterjesztésekben leírt módokon. A 
2011. szeptember 17-19. között Kínában, Hebei tartomány 
Lanshang városában tartandó tematikus kiállításra a polgármester 
vezetésével utazó városi szintű delegáció önkormányzati 
tagjaiként a következőket jelöli ki: 
 
- Dr. Rácz Tiborné 
- Harsányi István 
- Örvendi László 
- Máté Lajos  
- Tóth Attila  
 
Tudomásul veszi, hogy a delegáció önkormányzati tagjainak 
költségeit bizottsági - polgármesteri költségvetési keretekből 
fedezik, míg a további tagok költségeiket maguk viselik. 
 
Határidő: azonnal, tájékoztatás adására: 2011. október 15. 
Felelős: - polgármester 
             - jegyző 

 

Második napirend:  

 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A pályázattal 20,5 millió Ft támogatáshoz jutott a 
Szociális Szolgáltató Központ, melyből néhány felújítást (mint például 
festés, szigetelés, fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere) meg tudnak 
valósítani. Ehhez szükséges az önkormányzattól az önerő biztosítása. 
Része még a pályázatnak részleges akadálymentesítés, valamint belső 
festés. Az önerő mértéke 5,1 millió Ft, ehhez szükséges plusz 2,25 
millió Ft. A bizottság keretösszegként javasolta a legfeljebb 2,25 millió 
Ft-ot, ezt egyhangúlag támogatták.  
 
Majoros Petronella: Több évvel ezelőtt volt egy hasonló jellegű 
pályázat, már akkor is felújításra szorult az épület. Támogatja az 
előterjesztést.  
 
Kocsis Róbert: A körzet képviselőjeként elmondta, hogy nagyon ráfér 
a felújítás az épületre, támogatja a pályázatot.  
 
Marosi György Csongor: Örül a pályázatnak, támogatja. A kistérség 
keretében valósul meg, így Hajdúszovátot is érinti egy része a 
pályázatnak.   
 
Tóth Attila: A területet érintő bizottság elnökeként kéri, hogy 
támogassák az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp 
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Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, 
Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 150/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ nyertes 
felújítási pályázatához szükséges önerőt 5.125.000 Ft értékben, 
valamint a kötelező akadálymentesítéshez és a helyreállító 
festéshez szükséges forrást legfeljebb 2.250.000 Ft értékben 
költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos, a felújítási munkák befejezéséhez 
legkésőbb 2012. június 30. 
Felelős: polgármester 

 

Harmadik napirend:  

 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, 
Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 151/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola fenntartójaként 
támogatja az intézmény referencia intézménnyé válását. 
Támogatja az ehhez szükséges  minősítési eljárásban való 
részvételét, a TÁMOP 3.1.7/11-es pályázatban foglalt intézményi 
felkészítési terv felkészülési programjának teljesítését.  
Engedélyezi a polgármester úrnak a fenntartói nyilatkozatok 
aláírását. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Bárdos Lajos Általános Iskola fenntartójaként támogatja az 
intézmény referencia intézménnyé válását. Támogatja az ehhez 
szükséges minősítési eljárásban  való részvételét, a TÁMOP 
3.1.7/11-es pályázatban foglalt intézményi felkészítési terv 
felkészülési programjának teljesítését.  
Engedélyezi a polgármester úrnak a fenntartói nyilatkozatok 
aláírását. 
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Határidő:    2011. július 7., illetve értelemszerű 
Felelősök:   jegyző 
          érintett intézmények vezetői 

 

Negyedik napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Kabály Zsolt, a TDM ügyvezetője.  
 
A,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta a következő módosítással: a 
határozati javaslat utolsó mondatában a következő évekre utalás 
kerüljön ki, hisz ebben az évben be kell, hogy kerüljön a költségvetésbe 
az összeg. A bizottság felkérte a TDM vezetőségét, hogy a testületi 
ülésre készítsen egy részletes önrész-kimutatást, mely tartalmazza az 
infrastruktúra fejlesztésére szolgáló összegek megoszlását az 
önkormányzat részére, illetve a marketing- és további költségek önrész-
megoszlását az önkormányzat és a többi résztvevőre.   
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
az elhangzott módosított határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és a módosított határozati javaslatot támogatta.  
 
Kabály Zsolt: Kiegészítése van a pályázattal kapcsolatosan. A 
taggyűlésen volt, aki kérte, hogy nyújtsák be a pályázatot, mivel nagy 
eséllyel nyerhet a TDM. Kevés ebben a régióban a pályázók száma. 
Maximum 100 millió Ft-ra lehet pályázni. Szakmailag is indokolt a 
benyújtás, hiszen több vendégre van szüksége a városnak, ezzel a 
pályázattal pedig lehetőség lesz több vendég generálására. A 
testületnek most egy elvi döntést kellene hoznia a pályázat 
benyújtásáról. A beadási határidő szeptember 5., addig még lesz 
lehetőség a költségek változtatására. A felsorolt ötletek a tulajdonosok 
részéről érkezett igények. Javasolja, hogy egy szakmai munkacsoportot 
állítson fel a testület, amely végigkísérné a pályázati anyag 
összeállítását. Amennyiben sikerül szeptember 5-ig benyújtani a 
pályázatot, akkor várhatóan jövő év márciusától elkezdődhetnének a 
projektek. Az előterjesztésben rosszul értelmezte az önerőt, tévesen 
szerepel a bruttó 18.986.900 Ft, mivel ez nettó összeg. 
 
Kocsis Róbert: Félő, hogy olyan feladatokat vállal fel a TDM, amelyek 
komoly vitát generálnak a testületben. Konkrétan a Szabadtéri Színpad 
lefedése, a nézőtér lefedése, a faházak kérdése lehet ilyen téma. Ha 
úgy dönt a testület, hogy beadja a pályázatot, a cél, hogy minél több 
pénz jöjjön a városba, azt minél jobban hasznosítsa a város, aztán 
lehet, hogy erről az útról már nem lesz mód vagy nem lesz erő 
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visszalépni. Alternatívákat tehetne a testület elé a TDM, nem 
konkrétumokat.  
Kérdést tett fel, melyre Kabály Zsolt válaszolt.  
 
Marosi György Csongor: Az önkormányzat részéről tehát az önerő 
bruttó 15.250.000 Ft lenne. Eddig is így kellett számolni, kéri, hogy erre 
ügyeljenek. Az elvi döntéseknek, határozatoknak nem híve. Volt már 
olyan pályázat, amelynek elvi döntés született megvalósításáról és a 
beadási határidő előtt két nappal egy kész anyagot kapott a testület, így 
nem lehetett már változtatni. Mivel szeptember 5. a beadási határidő, 
valamikor be kell iktatni egy rendkívüli testületi ülést. Alapvetően 
támogatandó az, hogy a Szabadtéri Színpadot fel kell újítani, ez már 
régóta téma. A költségsorok mindenképp változni fognak. Mivel az idei 
költségvetés elég szoros, az önerőt hitelkeretből kell biztosítani. Meg 
kellene határozni, hogy minek a terhére megy a finanszírozás. Egyetért 
a koncepcióval, de nincs még kiforrva a dolog. Meg kell jelölni, kik 
lesznek a munkacsoportban, mikor dönt erről a testület, legyen idő arra, 
hogy átdolgozzák a pályázatot.   
 
Máté Lajos: Turisztikai szakemberként maximálisan kiáll a TDM és a 
pályázat mellett. Akkor is megérné benyújtani a pályázatot, ha esetleg 
jövőre már nem működne a TDM. Ha kicsúszik a szeptemberi 
határidőből a pályázat beadása, akkor jövő szeptembernél hamarabb 
nem indul a megvalósítás. A TDM-et a város a szakmai szervezetekkel 
és a gyógyfürdővel közösen alkotja. Ennélfogva egyfajta 
együttműködési kényszer van megfogalmazva a város részéről is, 
hiszen olyan döntést kell hozni, amely a többség akaratával 
összhangban van. Ez egy bonyolult egyeztetési mechanizmus. A 
testület határozza meg, egyetért-e a fejlesztési célokkal. Mérlegelés 
kérdése, hogy a pályázat mit tartalmazzon és ez az önerőre is 
kihatással bír. A Szabadtéri Színpadot az elmúlt időszakban nem 
sikerült rendesen helyrehozni. Erre saját forrás nem kínálkozik. 
Elhagyható a pályázatból ez a tétel, ha a testület úgy dönt, de akkor 
kevesebb összegre lehet pályázni. A marketing célú pályázati rész 
önerejét illetően a turisztikai bizottság jövő évi "Városmarketing" kerete 
terhére kezelhető. Célszerű munkacsoportot felállítani. Pozitív 
hozzáállást kér mindenkitől, a város érdeke a pályázat benyújtása.  
 
Tóth Attila: Alapvető dolog, hogy a városnak nem szabad kimaradni a 
fejlesztésekből, a konkurens települések is folyamatosan fejlesztenek. 
Meg kell lépni a pályázatot. A TDM pont azért jött létre, hogy döntsön 
az olyan operatív kérdésekben, hogy a Szabadtéri Színpad milyen 
anyagból készüljön. Kéri, támogassák a pályázatot.  
 
Dr. Sóvágó László: Mivel megvan a veszélye, hogy elhamarkodottan 
dönt a testület, olyan megoldást is el tud képzelni, hogy most csak arról 
születik döntés, folytatódjon-e a munka, két képviselőt megbíznak 
azzal, hogy aktívan vegyen részt a munkában. Augusztus 10-ig 
elkészül az anyag, 25-én pedig lehetőség lenne rendkívüli testületi ülést 
összehívni, ahol döntés születik a pályázatról. Félő, hogy most rossz 



8 

 

döntés születne. Ha tényleg csak ennyi pénzt kell befektetni és az 
visszatérül, akkor ez nem lenne rossz a városnak.  
 
Kocsis Róbert: Az előterjesztés valójában egy táblázat. Ennek a 
táblázatnak egy jó előterjesztés esetében mellékletként kellene 
szerepelnie. Valóban megalapozott, jól előkészített pályázat szükséges. 
A kiegészítésként elhangzott dolgoknak szerepelniük kellett volna az 
előterjesztés szövegében. A jól kifejtett, szöveges részét hiányolja az 
előterjesztésnek. Inkább legyen rászánva megfelelő idő a pályázatra, 
de ne forduljanak elő benne hibák. Bizonyára elsiklottak a képviselők 
szeme előtt olyan dolgok, amikhez ismerni kellene a pályázati kiírás 
részleteit és a későbbiekben derül ki, hogy esetleg évekre szóló, 
hosszú távú kötelezettséget jelenthet, amit nem akart vállalni a testület. 
Támogatja Polgármester Úr javaslatát. Augusztusban pedig érkezzen 
egy sokkal kimunkáltabb, részletesebb anyag.  
 
Dr. Sóvágó László: Javasolja Majoros Petronellát és Máté Lajost, hogy 
teljes jogkörrel kísérjék figyelemmel a pályázatot.  
 
Majoros Petronella: Augusztus nagy részébe nem tartózkodik itthon, 
így nem tud részt venni a munkában.  
 
Dr. Sóvágó László: Akkor helyette Harsányi István vegyen részt a 
munkában.  
 
A képviselő-testület Dr. Sóvágó László javaslatát 10 igen (Kocsis 
Róbert, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó 
László, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay 
György Béla, Máté Lajos) szavazat és 2 tartózkodás (Örvendi László, 
Majoros Petronella) mellett támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 152/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Helyi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek 
fejlesztésre” kiírt pályázatra vonatkozó előterjesztést átdolgozásra 
visszaadja az előterjesztőnek.   
Felkéri Máté Lajos és Harsányi István önkormányzati képviselőket, 
hogy a pályázati előkészítő munkában vegyenek részt, nyújtsanak 
segítséget az előterjesztőknek. A „munkacsoporthoz” bármelyik 
önkormányzati képviselő csatlakozhat. 
Az átdolgozott előterjesztés megtárgyalására a város 
polgármestere augusztus 25-én 14.00 órára rendkívüli testületi 
ülést hív össze. 
 
Határidő: előkészítésre: 2011. augusztus 10. 
                döntés meghozatalára: 2011. augusztus 25.   
Felelős: ügyvezető/TDM menedzser 
              munkacsoport tagjai (önkormányzati képviselők)               
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B,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta.  
 
Örvendi László: Kérdést tett fel, melyre Kabály Zsolt válaszolt.  
 
A képviselő-testület 11 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Dr. Rácz 
Tiborné, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, 
Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György 
Béla, Máté Lajos) szavazat és 1 tartózkodás (Örvendi László) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 153/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2011. évi feladat- és 
gazdálkodási tervéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 

Ötödik napirend:  

 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta a következő módosítással: a 3. § (6) 
bekezdésében a második sorban a "legalább fele" helyett "több mint 
fele" szerepeljen.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és az elhangzott módosítással együtt 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az elhangzott módosítással együtt 12 igen szavazat 
(Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, 
Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 
 
 154/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési 
szabályzatát az előterjesztés szerinti egységes szerkezetben 
fogadja el. 
 
Határidő:  2011. július 7. 
Felelős: jegyző 

 

Hatodik napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula és Csiki Béla, a 
Hajdúszoboszlói Sportegyesület képviselői.  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta 6,2 millió Ft rendkívüli 
támogatás nyújtását.   
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta a 6,2 millió Ft-ot.  
 
A képviselő-testület 11 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György 
Béla, Máté Lajos) és 1 nem (Dr. Sóvágó László) szavazat mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

155/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Sportegyesület részére a 2011. évi működési, 
pályafenntartási, üzemeltetési kiadásának  fedezésére 6.200.000 
forint rendkívüli támogatást biztosít, amelynek felhasználásáról az 
egyesületnek el kell számolnia. A támogatás forrása hitelfelvétel. 
 
Határidő:  2011. július 31. 
Felelős:      jegyző 

 

Hetedik napirend:  

 
A képviselő-testület 9 igen szavazat (Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, 
Marosi György Csongor, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 156/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, és az intézményvezetők 
véleményének figyelembevételével az alábbiak szerint hagyja  
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jóvá az oktatási-nevelési intézmények részére a kötelező eszköz- 
és felszerelési jegyzékben megjelölt, 2011. évi eszközbeszerzésre 
fordítható támogatás összegét:  
 
- Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 0,5 mFt  
- Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 0,5 mFt 
- Bárdos Lajos Általános Iskola   0,5 mFt 
- Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola  0,5 mFt 
- Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola  0,5   mFt 
- Közgazdasági Szakközépiskola   0,25 mFt 
- Bocskai István Szakképző Iskola   0,35 mFt 
- Szép Ernő Középiskolai Kollégium  0,5   mFt 
- Zichy Géza Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény                 0,2  mFt 
- Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 0,2  mFt 
- Egyesített Óvodai Intézmény   1     mFt 
 
A támogatási összeg forrása a 2011. évi költségvetési rendeletben 
biztosított 5 millió Ft.  
 
Határidő:  2011. augusztus 1., illetve értelemszerű 
Felelős:    jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
A képviselő-testület 10 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Dr. Rácz 
Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi 
Gusztáv, Marosi György Csongor, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) 
és 1 nem (Tóth Attila) szavazat mellett támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

157/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a településrendezési terv következő módosítása 
során a Thököly utca Tóth Árpád utcára tervezett kikötése kerüljön 
megszüntetésre. 
 
Határidő:  2012. december 31. 
Felelős:  polgármester, főépítész 

 

Kilencedik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Az önerő mértéke csökken.  
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Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Korábban már született 
döntés az össz önerő támogatásáról. Ez a 7,9 millió a része ennek.  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi István, 
Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, 
Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Kanizsay György Béla, Máté 
Lajos, Tóth Attila) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 
 158/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a „Zöld jövő”- a környezettudatos nevelés és 
fenntartható fogyasztói magatartás népszerűsítése a 
hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola környezettudatos 
és energiatakarékos átalakítása által” címmel benyújtott KEOP – 
6.2.0/B/09-11 projekthez szükséges 7.889.293 Ft önerőhöz és a 
pályázati dokumentáció elkészítésének 312.500 Ft költségéhez. 
A KEOP-4.9.0 projekthez szükséges becsült 22.141.719 Ft önerőt 
továbbra is biztosítja. 
A projektekhez szükséges legfeljebb 30.343.512 Ft összegű 
önerőt saját forrásként 2011. évi és az azt követő évek 
költségvetésében hitelből biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Tömöri Ilona igazgató 

 

Tizedik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és azt a javaslatot támogatta, hogy ne 
járuljon hozzá az önkormányzat az ingatlanok cseréjéhez.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és 3 igen, 2 nem szavazat mellett támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést, az a javaslata, hogy a kért telek nem 
eladó, keressen a vállalkozó másikat.  
 
A képviselő-testület 2 igen (Kocsis Róbert, Dr. Sóvágó László), 4 nem 
(Marosi György Csongor, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Tóth Attila) 
szavazat és 5 tartózkodás (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Máté Lajos, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv) mellett nem támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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 159/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem járul hozzá a 2667/36 és 2667/45 HRSZ.-ú „magánút” 
megnevezésű ingatlanok és a 3337/13 HRSZ.-ú „ipartelep” 
megnevezésű ingatlanok tulajdonosi cseréjéhez.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Tizenegyedik napirend:  

 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi István, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, 
Marosi György Csongor, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Tóth Attila) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 
 160/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Délibáb Invest Kft. a Délibáb szálloda bejárata 
előtti közterületen (Hrsz.: 2472) 1 db 1,15m x 0,4m x 2,5m 
paraméterekkel rendelkező totemoszlopot megvalósítson.  
A kérelmező a közterület használatáért az önkormányzati 
rendeletben meghatározott közterület használati díjat köteles 
fizetni. 
Az erről szóló megállapodást a kérelmező a Városfejlesztési, 
Kommunális Irodával köti meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2011. július 31. 
Felelős:    jegyző 

 

Tizenkettedik napirend:  

 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
Megosztott volt a bizottság az emelés mértékéről, végül arra jutottak, 
hogy praktikusabb, ha 1-2 évig marad a jelenlegi értéken, a szavazáson 
pedig  420 Ft-os összeget fogadtak el.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Több módosítás is elhangzott, sokan támogatták, hogy a 
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420 Ft-hoz képest 10 Ft-os emelés legyen elfogadva, ezzel magasabb 
bevételre tehetne szert a város. Más vélemény szerint meg kell hagyni 
a mostani 410 Ft-os értéket, így a fizetési fegyelem nem romlana. Azt a 
javaslatot támogatta a bizottság, hogy ebben az évben ne emeljék az 
idegenforgalmi adót. 
 
Örvendi László: Az idei vendégszezon indulását elnézve látható, hogy 
nagyon kevés vendég van a városban, főként  a gazdasági problémák 
és a rossz időjárás miatt. Azt javasolja, hogy ne változtassák az 
idegenforgalmi adó mértékét, maradjon az idei szinten.   
 
Harsányi István: Az ő javaslata is az, hogy ne változzon idén az adó 
mértéke, hisz az morális károkat okozna akár a vendégtartókban, akár 
a vendégekben. Nagyon kevés vendég érkezett eddig a városba. Az 
árakat a vendégtartók nem tudják emelni.  
 
A képviselő-testület a 10 Ft-os emelést 3 igen (Kanizsay György Béla, 
Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László), 4 nem (Harsányi István, 
Kocsis Róbert, Örvendi László, Radácsi Gusztáv) szavazat és 4 
tartózkodás (Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila) 
mellett nem támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 161/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2012. évi idegenforgalmi adómérték vonatkozásában a jelenlegi 
jogszabályok ismeretében nem kíván változtatni, azt a 2011. évi 
szinten kívánja tartani. 
 
Határidő:  2011. december 15. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 2,5 millió Ft-ba kerül a 
pályázat előkészítése és lehet, hogy nem lesz nyertes a pályázat, de a 
későbbiekben is fel lehet használni a kész anyagot.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi István, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, 
Marosi György Csongor, Kanizsay György Béla, Dr. Rácz Tiborné, Tóth 
Attila) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 162/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Operatív Program keretében megjelent Belterületi 
bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések /Kódszám: ÉAOP-
5.1.2/D2-11./ kiírásra pályázatot nyújt be. A pályázat 
előkészítésére bruttó 2,5 millió forint keretösszeget biztosít hitel 
terhére. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázatírásra és 
megvalósíthatósági tanulmány készítésére vonatkozó vállalkozói 
szerződés aláírására.  
   
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizennegyedik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A költségvetésben 3 millió forint volt elkülönítve három 
gyalogátkelőhely megtervezésére, a pályázat azonban nem nyert. A 
bizottság úgy döntött, hogy a meglévő három tervből egyet valósítson 
meg a hivatal. A bizottság az Ady Endre u. - Malom sor 
kereszteződésében lévő gyalogátkelőhely kialakítását támogatta. 
Sokan járnak azon a kereszteződésen keresztül, sok jármű közlekedik 
azon az úton, balesetveszélyes az a rész. Kéri a testületet, támogassák 
a gyalogátkelőhely kialakítását.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, a Rákóczi u. - Keleti u. kereszteződésében kialakítandó 
gyalogátkelőhelyet támogatták.  
 
Radácsi Gusztáv: A Spar Áruház megépülésével igen furcsa forgalmi 
rend alakult ki a Rákóczi utcán. Nagyon sok gyerek a Keleti utcán 
közlekedik, így az ebben a kereszteződésben kialakítandó 
gyalogátkelőt támogatja. Az Ady Endre utcán nem lenne nagyobb 
forgalom a gyalogátkelőhely megépítésével.  
 
Kanizsay György Béla: A költségvetés első tárgyalásakor nem volt 
betervezve a gyalogátkelőhelyekre semmi összeg. Saját körzete 
érdekében is javasolta, hogy ez az év ne teljen el úgy, hogy nincs 
gyalogátkelőhely megépítve. A Kossuth-Hőforrás utca sarkán is 
szeretett volna kialakítani egyet. Mivel nem nyert a pályázat, ezért a 
Rákóczi-Keleti utcán megépítendő gyalogátkelőhelyet tudja támogatni, 
mivel a Pávai Iskolába nagyon sok gyerek jár, így biztonságosabb 
lenne a közlekedés.  
 
Marosi György Csongor: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál 
Gyöngyi válaszolt.  
 
Máté Lajos: Ezen az ülésen szavazott meg a testület a helyi 
focicsapatnak 6 millió forintot, egy indokolt, tervekkel rendelkező 
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gyalogátkelőhely létesítésére viszont nincs 2,5 milliója a városnak. Ez 
rossz üzenet, nem méltó az ügyhöz.  
 
A képviselő-testület az Ady Endre utca - Malom sor kereszteződésében 
gyalogátkelőhely kialakítását 5 igen (Harsányi István, Kocsis Róbert, 
Máté Lajos, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), 3 nem (Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) szavazat és 1 
tartózkodás (Kanizsay György Béla) mellett nem támogatta; a Rákóczi 
utca - Keleti utca kereszteződésében gyalogátkelőhely kialakítását 7 
igen (Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László), 
1 nem (Tóth Attila) szavazat és 3 tartózkodás (Harsányi István, Kocsis 
Róbert, Dr. Rácz Tiborné) mellett támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 163/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Rákóczi utca – Keleti utca csomópontban 
gyalogátkelőhely jogerős építési engedély alapján történő 
kivitelezését a 2011. évi városi költségvetés „Beruházások” 13. sz. 
melléklet táblázatában szereplő „gyalogátkelőhelyek” kerete 
terhére.  
Utasítja a jegyzőt a gyalogátkelőhelyek megvalósításához 
szükséges intézkedések megtételére.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a kivitelezésre vonatkozó 
vállalkozási szerződés aláírására.  
 
Határidő: 2011. november 30. 
Felelős:   jegyző 
            

Tizenötödik napirend:  

 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi István, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, 
Marosi György Csongor, Kanizsay György Béla, Dr. Rácz Tiborné, Tóth 
Attila, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 
 164/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem támogatja a jelenleg felfüggesztett per folytatásának 
kezdeményezését. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
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Tizenhatodik napirend:  

 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi István, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, 
Marosi György Csongor, Kanizsay György Béla, Dr. Rácz Tiborné, Tóth 
Attila, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 165/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

   

Tizenhetedik napirend:  

 
Dr. Sóvágó László: Nagyon nehezen lehet elérni a Hajdúszoboszlói 
Városi Televíziót az interneten.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Harsányi István, Örvendi László, 
Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor, Kanizsay György Béla, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila, Máté 
Lajos) és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 166/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

Tizennyolcadik napirend:  

 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi István, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, 
Marosi György Csongor, Kanizsay György Béla, Dr. Rácz Tiborné, Tóth 
Attila, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 167/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja Dr. Vincze Ferenc jegyző Majoros Petronella Vadász 
Söröző nyitvatartásával kapcsolatos interpellációjára adott 
válaszát.  
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Határidő: - 
Felelős:   - 

   

Kérdések:  

 
Dr. Rácz Tiborné: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését.  Az Isonzó 
utca lakói fordultak hozzá azzal a problémával, hogy évek óta nincs a 
parkban kutyasétáltatásra kijelölt hely. A Kölcsey utcán volt korábban 
lehetőség a sétáltatásra. Most a park bármely területén, beleértve a 
játszótereket, homokozókat, gond nélkül lehet az állatokkal sétálni. Ha 
lehetőség van rá, legyen kijelölve terület erre a célra, a közterület-
felügyelők pedig a többi részen fokozottan ellenőrizzenek.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Harsányi István: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Információi szerint a 
Hotel Délibáb előtti parkolót nem csak a saját vendégei részére tartja 
fenn a szálloda, hanem kiadja bérbe az idelátogató vendégeknek. 
Mennyire korrekt, mennyire jogos az, hogy a város parkolóiból húz 
hasznot a szálloda?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Az intézkedés folyamatban van, de írásban ad 
választ a kérdésre.  
 
Máté Lajos: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését.  Néhány évvel 
ezelőtt önkormányzati rendeletben szabályozták, hogy olyan 
szórakoztató tevékenység, amely hanghatással is jár, még 
magánterületen sem folytatható turisztikai szezonban üdülőövezeten 
belül. A napokban pakolt ki az Aqua-Sol szállodával szembeni területen 
egy mutatványos. A mai napon jelezte felém a szállodaigazgató, hogy 
ez a tevékenység már tavaly is rendkívül módon zavarta a vendégeket. 
Kéri, hogy intézkedjenek ez ügyben.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.  
 

Interpellációk: 

 
Máté Lajos: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. Az Arany János utca - 
Szilfákalja találkozásánál, a volt Szabadság szálló mögötti magánterület 
most már olyan állapotban van, amely nem méltó a városhoz. Azon a 
részen, az út mellé korábban tujákat ültettek, de a tuják mellett kinőttek 
fák, amelyek olyan mértékben zavarják most már a kilátást, hogy 
rendkívül veszélyes a kikanyarodás a Szilfákaljára. Javasolja ezen fák 
csonkítását.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Többen jelezték - képviselők is - ezt a problémát. 
Az intézkedés már folyamatban van a közterület megtisztítására.  
 

Bejelentések:  
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Kanizsay György Béla: Június végén a városban járt a szlovákiai 
Galánta delegációja. Egy éjszakát töltöttek itt. Nagyon hasznos és 
értékes megbeszélésen van túl a két város, olyan párbeszédek 
hangzottak el, melyek Szoboszló turizmusát, a kulturális és sport 
lehetőségeket vihetik előre. Ők fő célként Hajdúszoboszló turisztikai 
tapasztalatait szeretnék tanulmányozni, áttekinteni.   Augusztus 11-13. 
között rendezik meg a Galántai Napokat, melyre meghívták a várost.  
Tóth Attila: A mai napon szárnyra kelt egy olyan pletyka, miszerint 
eltűntek a város nevét hirdető latin betűs feliratok. Ez nem igaz, 
továbbra is megtalálhatók a latin feliratú táblák.   
 
Örvendi László: Hétvégi rendezvényre invitálja a város lakosságát és a 
képviselőket. Vasárnap 10 órakor kerül sor a Református 
Egyházközség Anna Idősek Otthona bővítésének ünnepélyes 
átadására a református templomban.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Tájékoztatja a testületet és a város nyilvánosságát, 
hogy októberben népszámlálás lesz a városban. Ennek érdekében is 
felhívást küldtek a házszámtáblák rendbetételére. Ha ez nem történik 
meg, büntetés kiszabására kerül sor.   
 
Varga Imre: A Magyar Államkincstár hiánypótlást küldött a Kovács 
Máté Városi Művelődési Központ alapító okiratával kapcsolatosan, 
melyet ki kell egészíteni a következő mondattal: " Máshova nem 
sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység." Ez az 
előterjesztés ki lett küldve a képviselőknek, de nem lett felvéve a 
napirendek közé. Kéri, szavazzon most erről a testület.  
 
A képviselő-testület 11 igen (Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, 
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, 
Máté Lajos) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

168/2011. (VII. 7.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóság által a 
kiadott hiánypótlásnak megfelelően a hajdúszoboszlói Kovács 
Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát a 
hiánypótlási felszólításban megjelölt szakágazat számával és 
elnevezéssel, 
"932900 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 
szabadidős tevékenység" kiegészíti. 
A mellékletben kiadott, a kiegészítéssel módosított alapító okiratot 
jóváhagyja. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:     jegyző  
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A képviselő-testület 16.20 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Sóvágó László               Farkasné dr. Ungvári Ilona 
     polgármester                                                               aljegyző 


