
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2011. október 20-án 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, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Kocsis 
Róbert, Tóth Attila képviselők, Dr. Vincze Ferenc 
jegyző, Farkasné dr. Ungvári Ilona aljegyző, 
Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető-főmérnök, 
Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő, Varga Imre 
oktatási irodavezető, Márton Gábor technikus, 
Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő 
állampolgárok.  

 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalását és elfogadását javasolta.  
 
A képviselő-testület 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 tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
Előadó: AERO CLUB elnöke 
 
2.) Beszámoló a város közoktatásának helyzetéről, fejlesztésének 
feladatairól 
Előadó: oktatási, művelődési, sport iroda vezetője 
 
3.)  Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetőjének megbízásáról 
Előadó: oktatási, művelődési, sport iroda vezetője 
 
4.) Előterjesztés létszámcsökkentési pályázat benyújtásához 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
5.)  Előterjesztés az informatikai eszközök fejlesztésére elkülönített alap 
felosztására 
Előadó: oktatási, művelődési, sport iroda vezetője 
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6.) Előterjesztés a Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között épülő 
kerékpárút kivitelezése kapcsán felmerülő nem elszámolható 
költségekről 
Előadó: kistérségi munkaszervezet vezető 
 
7.)  Előterjesztés Hegedűs Lajos kérelméről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
8.)  Beszámoló a város turizmusának helyzetéről, fejlesztésének 
tennivalóiról 
Előadó: nemzetközi referens 
             TDM ügyvezetője 
 
9.)  Előterjesztés a tervezett kínai szakmai útról  
Előadó: polgármester 
 
10.) Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázatról 
 Előadó: egészségügyi, szociális csoportvezető 
 
11.) Előterjesztés az Aqua Koncentrátum Kft. kérelméről  
 Előadó: polgármester 
 
12.) Előterjesztés a 2011. évben tervezett fásításról 
 Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
13.) Előterjesztés a Kormányhivatal alpolgármester hiányára vonatkozó 
törvényességi észrevételéről 
Előadó: polgármester 
 
14.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról 
Előadó. polgármester 
 
15.) Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről  
Előadó: polgármester 
 
16.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
Előadó: polgármester  
 
17.) Válasz sósvíz leválasztásával, valamint kerékpárút felújításával 
kapcsolatos interpellációra 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
     
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.)    Előterjesztés szociális bérlakás kiutalására 
         Előadó: VGZrt. vezérigazgatója 
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Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, az AERO Club elnöke.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 4 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett elfogadásra 
javasolja.  
 
A képviselő-testület 6 igen (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné)  szavazat 
és 5 tartózkodás (Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila) mellett nem támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 203/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a 0554 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa nem járul hozzá, hogy a 
tulajdonában lévő ingatlanon Borbély Zsolt, Katona Imre és 
Márton Attila egy három egységből álló 38 x 10,5 m befoglaló 
méretű hangárt építsen. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Második napirend:  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és elfogadásra javasolja. Nagyon alapos, részletes, 
informatív az anyag.  
 
Örvendi László: Egyetért azzal, hogy megfelelő minőségű, jól 
részletezett a beszámoló, viszont a hazafiasságra nevelés hiányára 
kívánja felhívni a figyelmet, elsősorban a nemzeti és városi ünnepeken 
való részvételére az oktatási intézmények tanulóinak. Véleménye 
szerint ez színvonal alatti. Kéri, hogy legyen része az oktatásnak a 
nemzeti érték plántálása. Legalább iskolánként néhány gyermek 
vegyen részt az ünnepségeken. El tudná ezt képzelni egyszerű 
felhívásnak és kötelezettségnek az intézményigazgatók részéről. A 
tanulók nem ismerik a város történetét, hiányosak a történelmi 
ismereteik. Kéri, ezt figyelembe venni a jövőt illetően.   
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Sóvágó László, Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay 
György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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 204/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város közoktatásának helyzetéről, fejlesztésének feladatairól szóló 
beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Harmadik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Gurbán György, a Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió főszerkesztője.  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és 4 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett támogatta. 
Az előterjesztés (3) bekezdésére hívja fel a figyelmet, ez alapján is kéri 
a testületet, támogassa a határozati javaslatot.  
 
Máté Lajos: Az előterjesztés tartalmazza azt, hogy készül az új 
médiaszabályozásról szóló törvény, amely hatálya alá tartozna a városi 
televízió. Évek óta húzódik a digitális átállás kérdése, ezért sem 
született még stratégiai álláspont ebben az ügyben. Néhány évvel 
ezelőtt még jóval többen nézték a városi TV-t. Ez nem feltétlenül függ 
össze a televízió jelenlegi működésével. Arról van szó, hogy a helyi 
kábelszolgáltató Fibernet, mostani nevén Invitel tartja egyedül 
programjában a hozzáférési lehetőséget. Az új szolgáltatóknál nem 
választható a városi televízió csatornája. Megfigyelhető az a tendencia, 
hogy tömegesen fordulnak el az eddigi kábelszolgáltatótól az emberek 
és az újabbakat választják.  
Kérdést tett fel, melyre Varga Imre válaszolt.  
 
Kocsis Róbert: Máté Lajos képviselő társa szavaiból az derül ki, hogy 
akár meg is szüntetné a városi televíziót. Lassan 20 éve működik a 
televízió. Ha a testület többsége egyetért a képviselő úr által 
elmondottakkal, akkor ellehetetlenítik a televízió működését. Ez 
esetben képviselő úrnak ki kell állni a nyilvánosság elé és vállalnia kell 
a felelősséget. Véleménye szerint személyes és egyéb sérelmek 
vannak hozzászólása mögött.  
 
Máté Lajos: Nem terelné erre a síkra ezt a kérdést. Az előterjesztés 
határozott időre szóló kinevezést ír. Ha elfogadják az előterjesztést, 
nem változik semmi, működik tovább a televízió. Jó lenne tudni, hányan 
is nézik, illetve kíváncsi arra, hogy a város költségvetéséből 25 millió 
forinttal támogatott televízió mekkora nézettséggel bír. Vélhetően 
nagyságrendekkel kisebb az előfizetői szám az előző évekhez képest. 
Nem az a szándéka, hogy megszűnjön a televízió, csak derüljön ki, 
mennyi néző igényeit szolgálja ki 25 millió forintból a városi TV.  
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Harsányi István: Véleménye szerint nem olyan rossz a televízió 
nézettsége, ahogy azt Máté képviselő úr leírta. Már interneten is lehet 
nézni a műsorokat, illetve egyszerű szobaantennával is fogható az 
adás. Nem kellene a nézettség-csökkenés miatt megszüntetni a 
televíziót, sok idős ember nézi.  
 
Gurbán György: Várja a pontos adatokat az Invitel képviselőitől, hogy 
pontosan hányan is nézik a városi televíziót. Becsült adatok alapján kb. 
9-10.000 ez a szám. Ehhez jön még a szobaantennát használók 
száma. Internetes nézettségről októberi adatokat tud mondani, 82 
település látogatta a honlapot az országból, külföldről pedig 22 
országból figyelték a portált ez idáig.  
 
Kocsis Róbert: Komolyan mondta, hogy Máté képviselő úrnak vállalnia 
kell a nyilvánosság előtt, amit mondott. Képviselőtársait is arra biztatja, 
nyilatkozzanak meg a témában, hiszen ha nem kap többséget a 
határozati javaslat, akkor ez olyan precedens értékű dolog lesz, ahol a 
képviselőket a lakosság meg fogja kérdezni az ügyről. Egy médiát 
vezető nélkül hagyni nem lehetséges. Egyetért azzal, hogy fel kell 
mérni a televízió nézettségét.  
 
Máté Lajos: Egy dolgot vetett fel, mégpedig hogy mekkora a 
nézettsége a televíziónak, illetve az ehhez rendelt éves létszám- és 
költségkeret megfelelő-e. Ha ezekre nem tud pontosan válaszolni senki, 
akkor nem biztos, hogy egy vezető megbízását újabb egy évre érdemes 
meghosszabbítani, utána megint és akkor 3 évig változatlanul megy 
minden, holott nem biztos, hogy annyian nézik a televíziót, mint 
korábban. Nem kellene személyeskedő vitát folytatni a témában. 
Javasolja, hogy ha a megbízást megszavazza a testület, akkor az ne 
egy évre történjen és derüljön ki időközben a nézettség, illetve hogy a 
hozzá rendelt források arányban vannak-e ezzel. Nem akarja ő sem 
megszüntetni a városi televíziót.  
 
Kocsis Róbert: Tudomása szerint a városi TV-nek a főszerkesztőn 
kívül még egy főállású alkalmazottja van, a többiek megbízással, 
vállalkozói szerződéssel dolgoznak.  
 
Dr. Sóvágó László: Javasolja, hogy kerüljön le most napirendről az 
előterjesztés és a következő ülésre készüljön bővebb anyag.  
 
A képviselő-testület 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Radácsi 
Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, 
Máté Lajos) és 2 nem (Örvendi László, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett 
támogatta polgármester úr javaslatát és a következő határozatot hozta:  
 
 205/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének 
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megbízásáról szóló előterjesztést leveszi napirendről, azt a 
következő testületi ülésen fogja tárgyalni.  

 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Negyedik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett támogatta.  
 
A képviselő-testület 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) 
szavazat és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
mellett támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta és 
rendeletet alkotta:  
 
 206/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján a 31/2011. (II. 24.) Képviselő-
testületi határozatot a következő pontokkal egészíti ki:  
 
 Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 2011. év, nyitó 
létszámadata 52 fő mely tartalmazza a pedagógus engedélyezett 
létszámot, 34,5 főt a gazdasági- ügyviteli engedélyezett 
álláshelyeket  3, valamint a technikai dolgozók engedélyezett 14,5  
fő létszámát. A 31/2011. (II. 24.) képviselő-testületi határozat 
értelmében a pedagógus álláshelyet csökkentette 2 álláshellyel a 
gazdasági-ügyviteli valamint a technikai engedélyezett 
álláshelyeket változatlanul hagyta így az intézmény összes 
engedélyezett álláshelyeinek száma 50 főre csökkent.   
 Az önkormányzat intézményeinek összes létszámkeretén 
belül a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 2 álláshely 
csökkenése, valamint a 34/2011. (II. 24.) képviselő-testületi 
határozatában a Pedagógia Szakszolgálatnak engedélyezett 1,5 
álláshely növekedése a város  összesen létszámkerete 888,5 főről 
888 főre módosul. 
 
 A képviselő-testület megállapítja, hogy a 
létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen további foglalkoztatásra 
az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres 
álláshelyen, az előreláthatólag megüresedő álláshelyen nincs 
lehetőség, illetve nem tervezi az intézményekben az érintettek 
munkaköréhez illeszkedő új álláshelyek jóváhagyását.  
 
 A képviselő-testület 5 évig a megszüntetett álláshelyet nem 
állítja vissza az 5/2011. (III. 3.) BM rendelet alapján, csak akkor, 
ha jogszabályi változás történik.  



7 

 

 
Utasítja a jegyzőt a költségvetési rendelet fentiekkel való 
kiegészítésre. 
 
Határidő: azonnal   
Felelős:    jegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 16/2011.(X.20.) számú rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2011. évi költségvetéséről szóló 

4/2011.(II.24.)számú rendelet módosítására 
 

1. § 
 

A 2011. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § (12.) 
bekezdése az önkormányzat összes létszámkeretét 888 főben 
állapítja meg.  
 

2. § 
 

E rendelet 2011. szeptember 1-től lép hatályba. 
 

Ötödik napirend:  
 
A képviselő-testület 12 igen (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) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 207/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
az intézményi tanulói létszámot figyelembe véve - az alábbiak 
szerint osztja fel az oktatási-nevelési intézmények között a 
szakmai informatikai eszközök fejlesztésére fordítható összeget 
2011. január 1-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan. 
 
- Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola 800.000.-Ft  
- Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola 840.000.-Ft 
- Bárdos Lajos Általános Iskola             710.000.-Ft 
- Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola  580.000.-Ft 
- Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola  
                1.040.000.-Ft 
- Közgazdasági Szakközépiskola              490.000.-Ft 
- Bocskai István Szakképző Iskola    540.000.-Ft 
                5.000.000.-Ft 
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A támogatási összeg forrása  a 2011. évi költségvetési 
rendeletben biztosított 5 mFt.  
 
Határidő:  2011.  november 15. 
Felelős:     jegyző, intézményvezető 

 

Hatodik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt dr. Kertész Ferenc kistérségi 
munkaszervezet-vezető.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a következő módosítással támogatta: "Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között épülő kerékpárúthoz 
kapcsolódóan felmerült költségeket és az indokolt kiegészítő munkák 
elvégzését, melynek finanszírozására 4.324.634 Ft keretösszeg 
biztosítását javasolja - a költségek lehetséges csökkentése mellett - 
hitel terhére." 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság ülésén felkérte a 
munkaszervezet-vezetőt, hogy folytasson tárgyalásokat a tervezővel, 
műszaki ellenőrrel és kivitelezővel, próbálják megbeszélni, mely 
pluszigény kinek a feladatelmaradását eredményezte. Néhány munka 
elvégzését és költségtételét magukra vállaltak. A bizottság a határozati 
javaslatban szereplő összeget megszavazta, ebből kerül majd 
levonásra az az összeg, amely a tárgyalás után realizálható.  
 
Kanizsay György Béla: Kérdést tett fel, melyre dr. Kertész Ferenc 
válaszolt.  
 
Marosi György Csongor: A pénzügyi bizottság ülésén is többektől 
elhangzott, hogy ennél a projektnél minden előfordult, ami 
előfordulhatott. Egyik képviselőtársa megjegyezte, hogy korábban volt 
már olyan projekt, ahol a kivitelező bevállalta azokat a költségeket, 
melyeket a műszaki ellenőr elmondása alapján látni kellett volna.  
A kivitelezéssel kapcsolatosan ami jogosan nem volt benne a 
pályázatban és nem volt elvárható a kivitelezőtől, azt ki kell fizetni. Nem 
várható el egy cégtől sem, hogy saját pénzét tegye bele egy 
beruházásba.  
Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc és dr. Kertész Ferenc 
válaszolt.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 9 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila, Máté Lajos) 
szavazat és 3 tartózkodás (Kanizsay György Béla, Radácsi Gusztáv, 
Marosi György Csongor) mellett támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 



9 

 

208/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Hajdúszoboszló és Nagyhegyes között épülő 
kerékpárúthoz kapcsolódóan felmerült költségeket és az indokolt 
kiegészítő munkák elvégzését, melynek finanszírozására 
4.324.634 Ft keretösszeg biztosítását javasolja - a költségek 
lehetséges csökkentése mellett - hitel terhére.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 

Hetedik 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 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) 
szavazat és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
mellett támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

209/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a 75/2 és 76/2 HRSZ.-ú önkormányzati, 
kivett beépítetlen ingatlanokat Hegedűs Lajos Ady Endre utcai 
lakosnak, minimum 780.000.-Ft áron megvásárlásra felajánlja. A 
780.000.- Ft bevételi összeget a Méltányossági Kisajátítási 
Táblázatban szereplő ingatlanok kisajátítására fordíthatja a 
Pénzügyi, Gazdasági Iroda Vagyoncsoportja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2011. október 24. 
Felelős:    jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Lévay Enikő nemzetközi referens és 
Kabály Zsolt, a TDM ügyvezetője.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta a beszámolót és 
egyhangúlag támogatta. Az elkészült anyag nagyon részletes, hiteles 
módon mutatja be a turizmus alakulását. Örvendetes az a tény, hogy 
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ilyen gazdasági helyzetben a Hajdúszoboszlón realizált vendéglétszám 
2%-kal csökkent ez idáig, vendégéjszaka számban viszont 6%-os a 
csökkenés, de más településekhez képest ez még szerencsésnek 
mondható. Rengeteg a bizonytalanság a jövőt illetően.   
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella: Jónak tartja az anyagot, elismeri a beszámolót 
készítők munkáját. Bő félévet ölel át az anyag. A lengyel turisták 
számának ugrásszerű megnövekedése az év első felében örvendetes, 
a következő időszakban a marketingtevékenységekben ezt erősíteni 
kell. A lengyel piac nagy kitörési pont lehet a turizmusban.  
 
Kocsis Róbert: Elégedett a beszámolóval, de szerencsésebb lett 
volna, ha közelebb az év végéhez kerül a testület elé, az adatokkal 
kapcsolatos kérdések így nem maradtak volna nyitva. Meg kell várni az 
év végi statisztikai összesítéseket. A városban nem elégedettek a 
vendégtartók, de a pozitívumokat kell kiemelni. Arra biztatja a 
szakembereket, hogy kutassanak fel olyan reklámlehetőségeket, 
marketingeszközöket, amelyek a Salamon Reisen kampányához 
hasonlóan jól működnek. Az előterjesztésben a SWOT-analízis 
"gyengeségek" részében van egy olyan mondat, hogy túl hosszú és 
megjegyezhetetlen a város neve a külföldi vendégeknek, de ezt nem 
kellene beletenni a következő beszámolóba.  
 
Kérdést Máté Lajos és Kocsis Róbert tett fel, melyre Kabály Zsolt és 
Lévay Enikő válaszolt.  
 
A képviselő-testület 12 igen (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) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 210/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a város turizmusának helyzetéről, fejlesztésének 
tennivalóiról szóló beszámolót. A benne megjelölt feladatokkal 
egyetért, azok megvalósítását szükségesnek tartja. A feladatok 
teljesítéséről jelentést kér. 
 
Határidő: folyamatos és 2014. december 31. 
Felelős:  jegyző, 
               TDM ügyvezetője 
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Kilencedik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: A többség döntésére bízza magát. 
Elfogadhatatlannak tartja, hogy csak képviselők utazzanak. Módosítása 
az, hogy maximum 2 önkormányzati képviselő utazzon, a delegáció 
további tagjai szakemberek legyenek.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta az anyagot, nem kapott 
többséget egyik javaslat sem. Papp Jenő képviselő úrnak el kellett 
mennie a szavazás előtt, de ha ő is ott van, akkor a bizottság az 
eredetileg jóváhagyott határozatot támogatja.  
Kérdést tett fel, melyre Dr. Sóvágó László válaszolt.   
 
Marosi György Csongor: Elhangzott több variáció is Polgármester 
Úrtól, de szavazni az előterjesztésben szereplő határozatról kell.  
 
Dr. Sóvágó László: Ha a mostani határozati javaslat nem kap 
többséget, akkor a korábban elfogadott határozat az érvényes. Ha meg 
akarja a testület változtatni a korábbi döntést, akkor azt támogatja, hogy 
döntő részben szakemberek utazzanak a saját pénzükből. Először a 
módosítást teszi fel szavazásra.  
 
Máté Lajos: Ezt az egész kezdeményezést a turisztikai bizottság 
indította el és kötött szerződést az utat szervező céggel. Ez a 
szerződés szeptember 30-al lejárt, de az utazás még a teljesíthető rész 
közé tartozik. Abban az esetben, ha most nem szavazza meg a testület 
a határozati javaslatot és meghiúsul az út, akkor az eddigi 
erőfeszítéseket, melyeket ebbe az ügybe fektettek, ki lehet dobni az 
ablakon. A kínai konzulátuson többször fogadták a város delegációját, 
úgy tekintenek a városra, mint akivel Kína kapcsán foglalkozni kell. 
Kellemetlen lenne, ha ilyen előkészítés után nem valósulna meg az út. 
Nem akar ebből vitát generálni, a testületre van bízva a döntés. Mint 
minden kísérleti projektnél, itt is bizonytalan, hogy mi lesz a sorsa 
ennek az egész kezdeményezésnek. A testület dolga az, hogy a város 
érdekében olyan aktivitást fejtsen ki, amely a jövőre nézve pozitív lehet, 
de ez a pozitív hozadék a jövőben dől el. Arra biztat mindenkit, hogy 
fogadja el az előterjesztést és valósuljon meg az út.  
 
Majoros Petronella: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc 
válaszolt.  
 
A képviselő-testület polgármester úr javaslatát, mely szerint 
szakemberekből álló delegáció utazzon 7 igen (Majoros Petronella, 
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, 
Tóth Attila, Kanizsay György Béla)  szavazat és 5 tartózkodás (Kocsis 
Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Radácsi 
Gusztáv) mellett támogatta és a következő határozatot hozta:  
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 211/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 
149/2011. (VII. 7.) számú határozatának a Kínába utazás 
idõpontjára vonatkozó részét "2011. év végére" módosítja, az 
utazó szakmai delegáció összetételére vonatkozó részét pedig az 
alábbiak szerint változtatja meg:  
 
- 2 fő utazhat az önkormányzat képviseletében, míg a delegáció 
további tagjai szakemberek (vállalkozók, turisztikai vezetõk) 
legyenek, akik a reájuk eső költségeket viselik.  
 
Határidő: folyamatos, illetve 2011. december 31.  
Felelős: polgármester, jegyző  

 

Tizedik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a határozati javaslat egyik pontját sem támogatta.  
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1. pontját 3 igen (Dr. Papp Jenő, 
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila), 2 nem szavazat (Marosi György 
Csongor, Örvendi László) és 6 tartózkodás (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László) mellett nem támogatta és a következő határozatot 
hozta:  
 
 212/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2012. évi fordulójáról kapott tájékoztatást elfogadja és a 2013. évi 
fordulóhoz való csatlakozást nem támogatja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: Ő van megnevezve előterjesztőként, de csak a 
hozzá érkezett levelet továbbította a testület felé.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag nem támogatta.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag nem támogatta. A bizottság sajnálta, hogy polgármester 
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úr nem vett részt az ülésen és nem kaptak választ a kérdéseikre. Nem 
egyértelmű az előterjesztés, elég zavaros, több veszélyt is rejt 
magában. Szerencsére Czeglédi Úr, a Hungarospa Zrt. vezérigazgatója 
jelen volt a bizottsági ülésen és néhány kérdésre próbált válaszolni és 
elmondta véleményét az anyaggal kapcsolatosan.  
 
Kocsis Róbert: A városnak az az érdeke, hogy a vendég idejöjjön, itt 
vegye igénybe a szolgáltatást, a gyógyvizet, nem pedig az, hogy a 
gyógyvizet elvigyék innen, akár koncentrátum formájában. Nem 
támogatja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 1 igen (Marosi György Csongor), 7 nem (Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Tóth Attila) szavazat és 4 tartózkodás (Harsányi 
István, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) mellett 
nem támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 213/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Aqua Koncentrátum Kft. kérelmét nem támogatja.  

 
Határidő: - 
Felelős:   - 
 

Tizenkettedik 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 12 igen (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) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 214/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2011. évben az alábbi fásítási munkálatok elvégzését támogatja 
az előterjesztés szerint: 
 
Földlabdás sorfa telepítése, karózva, dréncsövezve, 2 éves 
utógondozással, garancia nélkül, összesen 336 db az 
előterjesztésben felsorolt fatípusokkal, az 1.sz. mellékletben 
felsorolt helyszíneken. 
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A fák beszerzésével és telepítésével a Városgazdálkodási Zrt-t 
bízza meg.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges vállalkozói szerződés 
aláírására.  

 
Határidő:  2011. november 30. 
Felelős:    jegyző 
                VgZrt. vezérigazgató 

 

Tizenharmadik napirend:  
 
A képviselő-testület 9 igen (Majoros Petronella, Harsányi István, 
Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos)  szavazat és 3 
tartózkodás (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 215/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztéssel egyetért. Felkéri a polgármestert, hogy folytasson 
további egyeztetéseket a leendő alpolgármester személyéről és 
kellő támogatottság esetén tegyen javaslatot megválasztására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   polgármester 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
A képviselő-testület 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) és 2 
nem szavazat (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 216/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az alábbi 19. számú 
közbeszerzéssel egészíti ki: 
 
- közbeszerzés tárgya: útfelújításokra (Hőforrás u., Kossuth 
u., Luther u. - Hőgyes u.) vonatkozóan engedélyes tervek 
elkészítése 
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
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- tervezett eljárásrend, eljárástípus: általános egyszerű, 3 
ajánlattevős 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2011. október 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2011. december 31. 
Felelős: polgármester 

 

Tizenötödik napirend:  
 
A képviselő-testület 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos)  és 2 
nem szavazat (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 217/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 

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

 

Tizenhatodik napirend:  
 
A képviselő-testület 12 igen (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) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 218/2011. (X. 20.) Képviselő-testületi határozat 

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

 
Tizenhetedik napirend:  
 
Majoros Petronella: Elfogadja sósvíz leválasztásával, valamint 
kerékpárút felújításával kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
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Kérdések:  
 
Kocsis Róbert: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Régóta 
visszatérő kérdése, hogy a Gönczy Pál-szoborral mi lesz? Egyre 
rosszabb állapotban van, már a turisták és a városlakók is 
megjegyezték ezt. A talapzatának frontlapja levált, a régi talapzat 
látható. Ez méltatlan Gönczy Pálhoz és a városhoz is. Kéri, hogy gyors 
megoldás szülessen az ügyben.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A szobor felújítása projektelemként szerepel 
a városközpont-rehabilitációs pályázatban, 2013. évi megvalósítással. 
A köztes időszakra megpróbálnak áthidaló megoldást találni. Ezzel 
kapcsolatosan írásban ad választ.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Az irodának 
is tudomása lehet arról, hogy a nemrégiben elkészült, több mint 16 
millió forintba kerülő új játszóteret igen komolyan megrongálták. Tettek-
e már lépéseket, ha igen, akkor milyen lépéseket afelé, hogy vannak-e 
tettesek, hiszen a rendőrség is sokat járőrözik azon a részen.   
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Internetről értesült erről, az üzemeltető még 
nem jelezte, de Mészáros Úr tud választ adni, hogy tettek-e feljelentést 
a rendőrségen.  
 
Mészáros Sándor: Megtették a feljelentést.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Valamilyen lépéseket el kell kezdeni annak 
érdekében, hogy az ilyen komoly vagyonnal rendelkező dolgok ne 
kerüljenek ilyen helyzetbe. A nyilvánosság széles bevonása szükséges 
ahhoz, hogy meg legyenek óvva ezek az értékek.  
 
Dr. Sóvágó László: Kéri a közvéleményt, hogy ha ilyen esetet látnak, 
azt jelezzék. Szigorúan kell fellépni az elkövetők ellen.  
 

Interpellációk:  
 
Kanizsay György Béla: Főkönyvelő Úrhoz intézi interpellációját. A 
Kender utca végén lévő fogott telkek ügyében interpellál. Olyan telkekre 
épültek házak, amelyek még nem voltak kiszabályozva, a telek nem a 
lakosok tulajdonában van, csak az építmény. Úgy tudja, már 
folyamatban van az ügy, de nem tudja, hol tart. Megkeresték az ott 
lakók, hogy szeretnék azokat a telkeket egy korábbi határozatban 
szereplő áron megvásárolni. Végre kell hajtani azt a határozatot, ami 
méltányos és igazságos áron kínálja a telkeket.  
 
Lőrincz László: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Kocsis Róbert: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A Hősök 
terén a volt 4. sz. főút vízelvezető problémáinak megoldását kéri. Az 
összes vízelvezető szem gyakorlatilag színig van megszáradt iszappal 
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az út két oldalán. Ezek a szemek semennyi csapadékot nem nyelnek el. 
Ezt már korábban jelezte Mészáros Úrnak, aki elmondta, hogy ez az 
útszakasz a Közútkezelő tulajdonában van. Miután feléjük is jelezve volt 
a probléma, az illetékesek ígértet tettek, hogy intézkednek. Tudomása 
szerint ez idáig nem történt változás. Ha jelentősebb csapadék hull a 
közeljövőben, akkor az út két oldalán hömpölyögni fog a víz. Kéri 
Főmérnök Asszonyt, intézkedjen ez ügyben.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
 
A képviselő-testület 16.05 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Dr. Sóvágó László              Dr. Vincze Ferenc 
     polgármester                                                                  jegyző 


