
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2012. január 19-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, 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, Kunkliné Dede Erika 
egészségügyi, szociális csoportvezető, Gubányi 
István 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 
9 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő napirendet fogadta el:  
 

Napirend:  
 
1.) Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítás előkészítésére 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
2.) Előterjesztés magyar-román határon átnyúló pályázat benyújtására 

Előadó: jegyző 
 
3.) Előterjesztés belterületi utak felújítására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról (ÉAOP-3.1.2/A-11) 
Előadó: irodavezető-főmérnök 

 
4.) Előterjesztés az intézmények pótelőirányzat igényéről 

Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
5.) Előterjesztés újságos pavilon áthelyezésével kapcsolatosan 

Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
6.) Előterjesztés a képviselő-testület 2012. évi munkatervének 

meghatározására 
Előadó. polgármester 
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7.) Előterjesztés a közmeghallgatáson elmondottakra adott válaszok 

elfogadására 
Előadó: jegyző 

 
8.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 

 
9.) Tájékoztató a kötelezően elrendelt tüdőszűrés helyzetéről 

Előadó: egészségügyi, szociális csoportvezető 
 
10.) Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről 

Előadó: polgármester 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések. 
 

Első napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 1/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés alapján támogatja a 2011. évi költségvetési rendelet 
előterjesztésben részletezett módosításait. Utasítja a jegyzőt, 
hogy a következő testületi ülésre kezdeményezze a 2011. évi 
költségvetési rendelet módosítását. 
 
Határidő:  következő képviselő-testületi ülés 
Felelős:  jegyző 

 

Második napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen volt  Tokai-Kiss Gábor főépítész. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta, amely alapján 5,5 %-os 
önerővel, több mint 300 millió Ft-os beruházás valósulhat meg, a 
szabadtéri színpadnak megújul a színpadrésze, lefedésre kerül, kibővül 
a nézőtér, több mint 1000 főre és más korszerűsítések is lesznek, 
például az öltözők, mellékhelyiségek is kialakításra kerülnek. 
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Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta, amely szerint a 2012. évi 
költségvetésben 21 millió forinttal az önkormányzat biztosítja az önerőt.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság decemberben tárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Radácsi Gusztáv:  Támogatja az előterjesztést. 
 
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:  
 
 2/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő tartalommal és partnerekkel pályázatot 
nyújt be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló 
Együttműködési Program 5. felhívására (HURO/1101) a 
hajdúszoboszlói szabadtéri színpad korszerűsítésére. A 
szükséges 5,5%-os önerőt legfeljebb 21 000 000 Ft összegben 
2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Határidő: 2012. január 31. 
Felelős:    jegyző 
 

Harmadik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a jelenleg kiosztott határozati javaslat módosítással 
együtt egyhangúlag támogatta, ugyanis a Kossuth-Hőgyes-Luther utcák 
rekonstrukciója pályázatát számszaki hiba miatt módosítani kellett. A 
második pályázatból (Hőforrás utca útrekonstrukciója) kimaradt 6 db 
közvilágító oszlop költsége, ezért kellett módosítani. A két pályázat 
beadható, de a lehetőségek korlátozottak, biztosan nem fog nyerni 
mindkét pályázat. A kettőre kapott értékelésből a nagyobb pontszámú 
lesz a nyertes pályázat. 
 
Dr. Rácz Tiborné: Reméli, hogy nyer valamelyik, esetleg mindkét 
pályázat. A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a módosított javaslattal fogadta el az első határozati 
javaslatot, majd a második határozati javaslatot szintén módosítással 
fogadta el, mégpedig nem hitelkeret terhére, hanem a 2012. évi 
költségvetésben biztosítja  a pályázatíró díjazását. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 
kiküldött előterjesztéshez képest újabb módosítás történt, amelyet most 
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kiosztott a képviselő-testület tagjai között. A módosítással csökkennek 
a költségek, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy a most kiosztott 
anyagról döntsön.  
 
Kocsis Róbert: Örül, hogy az ő körzetében lévő utak is felújításra 
kerülhetnek a pályázatban. Bízik benne, hogy a pályázatok nyerni 
fognak és az erodálódott útfelületek megújulnak. 
 
A képviselő-testület a kiosztott 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 határozatokat hozta:  
 
 3/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja 2 db pályázat benyújtását az Észak-alföldi Operatív 
Programok keretében önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
fejlesztésére kiírt pályázati felhívásra (kódszám: ÉAOP-3.1.2/A-
11) támogatás elnyerésére az alábbiak szerint: 

 
1. pályázat: Kossuth – Luther – Hőgyes utcák 
útrekonstrukciója 
 
projekt bekerülési költsége: 291.384.748,- Ft 
igényelt támogatás összege: 262.246.273,- Ft 
a 2012 évi költségvetésben biztosítandó önerő mértéke: 
29.138.475,-Ft 
 
2. pályázat: Hőforrás utca útrekonstrukciója 
 
projekt bekerülési költsége: 215.345.378,- 
igényelt támogatás összege: 193.810.840,- Ft 
a 2012 évi költségvetésben biztosítandó önerő mértéke: 
21.534.538,- Ft 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a szükséges intézkedések 
megtételére, a pályázatok határidőben történő benyújtására, a 
polgármestert felhatalmazza a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 
 
Határidő:  pályázat benyújtására: 2012. január 30. 
Felelős:    polgármester 
                 jegyző 
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4/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a 2011. október 21-én az Önkormányzat és a 
Fókuszban 2002 Bt. között pályázatírói tevékenység ellátására 
létrejött Megbízási szerződés módosítását, az önkormányzati 
tulajdonú belterületi utak fejlesztése tárgyában az Új Széchenyi 
Terv keretében (kódszám: ÉAOP-3.1.2/A-11) benyújtandó 2. 
pályázat elkészítése érdekében. A pályázatíró díjazását 50.000,- 
Ft+ÁFA összegben a 2012. évi költségvetésében biztosítja.  
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosítás 
aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:    polgármester 
                 jegyző 

 

Negyedik napirend:  

 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az alábbi módosítással támogatta: 
- A Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola pótigénye:  

bruttó 725.000,- Ft 
- Az Egyesített Óvodai Intézmény pótigénye: 

 bruttó 5.110.000,- Ft 
 
Dr. Sóvágó László: Miért kell az óvodának ekkora plusz pótigényt 
adni? Hogy lehet az, hogy a felújított (nyílászáró-csere, hőszigetelt) 
Hőgyes Endre Gimnázium fűtése többe kerül, mint a felújítás előtt? Ez 
így óriási pénzkidobás volt, magyarázatot kér. 
 
Lőrincz László: Az elfogyasztott fűtés mennyisége nem változott, a 
mérőórák készenléti díja duplájára növekedett a kötött mennyiségek 
alapján, és a szükségesnél nagyobb dimenziójú mérőórák lettek 
felszerelve, amelyek indokolatlanul megnövelték a készenléti díjat. 
Tervezővel egyeztetni kell a mérőórák lecseréléséről és pénzügyi tervet 
kell készíteni, hogy megéri-e majd erre beruházni. Tehát nem az 
elfogyasztott mennyiségből, hanem a mérőórák dimenziójából és a 
megemelt készenléti díjból adódik az eltérés. 
 
Dr. Sóvágó László: A kérdést az ezért felelősnek címezte. Irritáló közel 
6 millió Ft-ot kiadni, mert valaki nem tudja megállapítani, hogy milyen 
mérőórát kell felszerelni. 
Javaslata az, hogy készüljön tájékoztató a pénzügyi bizottság 
következő ülésére a szerződésről, a felelősről (ki írta alá, miért kellett 
aláírni). 
 
Máté Lajos: Javasolja, hogy a tájékoztató elkészültéig ne döntsön a 
testület a pótigények ügyében. 
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Kanizsay György Béla: Két óvodát (Hőforrás úti, Attila úti) hőcserélős 
fűtéssel fel lehet fűteni, érdemes lenne megvizsgálni, mennyibe kerülne 
ez. 
 
Radácsi Gusztáv: Főkönyvelő Úrtól kérdezi, hogy lesz több pótigény 
is, ha ezt most megszavazza a testület? 
 
Lőrincz László: Mindenkinek határidőre be kellett nyújtani a 
pótigényét, elméletileg már nem kérhetnek. Ezeket ki kell fizetni, mert 
ha nem, az az intézménynél mínuszban jelentkezik. Kéri, fogadja el ezt 
most a képviselő-testület. A tájékoztató elkészítését támogatja. 
 
Máté Lajos: Ez a múlt évet terheli, a tél áthúzódik január-február-
március hónapokra is, vagyis ugyanígy fog történni.  Jövő ilyenkor 
ugyanezzel fog a testület szembenézni, ismerve az ügyintézés 
gyorsaságát. 
 
Kocsis Róbert: Az óra méretezéséből adódó pluszköltség nem 
évszakfüggő. Ez éves szinten jelentkezik, nem attól függ, hogy milyen 
hideg a tél. 
 
Dr. Sóvágó László: Ezt a számlát most ki kell fizetni, de tanulni kell 
belőle a jövőre nézve, fegyelmezetlenül nem lehet rendben tartani a 
város pénzügyeit. 
 
Tóth Attila: Támogatja a tájékoztató elkészítését, de konkrétan 
kerüljön bele a jelentésbe, hogy név szerint ki a felelős, ki az, aki 
átvette az órákat, ki írta alá, milyen körülmények között a szerződést. 
 
A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint a következő pénzügyi, 
gazdasági bizottsági ülésre készüljön tájékoztató, 10 igen (Harsányi 
István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, 
Dr. Sóvágó László, Tóth Attila), 1 nem szavazat (Dr. Rácz Tiborné) és 1 
tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett támogatta; a módosított határozati 
javaslatot 7 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Rácz Tiborné), és 4 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mellett támogatta és a 
következő határozatot hozta:  
 

5/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
támogatja az alább felsorolt intézmények 2011. évi energia 
pótelőirányzat igényét és az ott megjelölt összegek hitelfelvételből 
történő kiegyenlítését: 
 
- Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
   bruttó    725.000,- Ft, 
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- Egyesített Óvodai Intézmény 
   bruttó 5.110.000,- Ft. 
 
A következő pénzügyi, gazdasági bizottsági  ülésre tájékozató 
készüljön arról, hogy ténylegesen mi okozta a többletigényt és 
ezért ki a felelős. 
 
Határidő: 2012. február 29. 
Felelős:   jegyző 
 

Ötödik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A Fürdő előtti pavilon az új 
TDM-iroda előtt helyezkedik el. A két épület stílusa, közelsége, eltérő 
anyaghasználata miatt városképi szempontból nem megfelelő, így a 
Szent István park túloldalára, az ugrálóvár mellé kerülne az újságos-
pavilon. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Ez az önkormányzatnak 
költségébe nem kerül, az áthelyezés tervezési, engedélyeztetési és 
telepítési költségei is a Lapker Zrt-t terhelik. 
 
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:  
 

6/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  
támogatja, hogy a LAPKER Zrt. tulajdonában lévő, a Szent 
István parkban a strand nyári bejárata előtti téren - közterületen - 
található 19 m2 nagyságú újságos pavilon építmény az 
előterjesztés mellékletét képező helyszínrajzon jelölt 2. sz 
helyszínre áthelyezésre kerüljön. Az áthelyezés tervezési, 
engedélyetetési és telepítési költségei teljes egészében a 
LAPKER Zrt.-t terheli.   
 
A képviselő-testület jelen határozatával egyidejűleg az 
építéshatósági engedélyezési eljáráshoz szükséges tulajdonosi 
hozzájárulást is megadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelenleg 
érvényes bérleti szerződéssel azonos feltételű Hatósági 
szerződés megkötésére az új helyszínre vonatkozóan. 
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Határidő:  a pavilon áthelyezésére 2012. május 31. 
Felelős:   jegyző 
                polgármester 

 
Hatodik napirend:  

 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi 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:  
 

7/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2012. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve 

 
JANUÁR:  
 
1. A képviselő-testület 2012. évi munkatevének 
meghatározása 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
2. Előterjesztés magyar-román határon átnyúló pályázat 
beadására 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: - Oktatási, Kulturális, Sport Bizottság 
                       - Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
                       - Turisztikai Bizottság 
                       - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
FEBRUÁR:  
 
1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
meghatározása 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. A programkoordinációs Munkacsoport tájékoztatója 
2011. évi tevékenységéről 
Előadó: munkacsoport-vezető 
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Megtárgyalja: - Oktatási, Kulturális, Sport Bizottság 
                       - Turisztikai Bizottság 
 
MÁRCIUS:  
 
1. A rendőrkapitányság beszámolója a város 
közbiztonságáról, a feladatokról 
Előadó: rendőrkapitány 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
2. Az önkormányzat 2012. évi beruházási programjának, 
környezetvédelmi intézkedési, valamint közbeszerzési 
tervének meghatározása 
Előadó(k): - irodavezető-főmérnök 
                 - irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: - Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
                       - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
 
3. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: munkaszervezet-vezető 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
ÁPRILIS:  
 
1. Az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok közgyűléseire felkészülés 
Előadó(k): vezérigazgatók 
 
2. Jelentés a 2011. évi önkormányzati költségvetés 
végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
MÁJUS:  
 
Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi 
feladatok 2011. évi ellátásáról 
Előadó(k): - aljegyző 
          - körzeti gyámhivatal vezetője 
                  - kistérségi szociális szolgáltató központ vezetője 
Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
JÚNIUS:  
 
1. A polgármesteri hivatal beszámolója feladatai 
ellátásáról, terveiről 
Előadó: jegyző 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
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2. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2013. évi 
mértékének előzetes megállapítására 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: - Turisztikai Bizottság 
                       - Pénzügyi, Gazdasági Bizottság 
         
JÚLIUS:  
 
 Városi Önkormányzati kitüntetések adományozása (zárt 
ülésen) 
Előadó: polgármester 
 
Határszemle a Mezőgazdasági Bizottság szervezésében 
 
SZEPTEMBER: 
 
1. Beszámoló a 2012. évi költségvetés első félévi 
teljesítéséről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. Általános közmeghallgatás 
  
OKTÓBER:  
 
1. A munkaügyi központ kirendeltségének tájékoztatója a 
város munkaerőpiaci helyzetéről, a foglalkoztatási 
lehetőségekről 
Előadó: kirendeltségvezető 
Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
2. A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének 
tájékoztatója tevékenységéről 
Előadó: kirendeltségvezető 
Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális Bizottság 
 
NOVEMBER:  
 
1. Tájékoztató a 2012. évi költségvetés három negyedéves 
teljesítéséről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. Előterjesztés a 2013. évi költségvetés koncepciójának 
elfogadására 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
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DECEMBER:  
 
1. A közszolgáltatási díjak megállapítása a 2013. évre 
Előadók: cégek, hivatali irodák vezetői 
Megtárgyalják: érintett bizottságok 
 
2. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének 
meghatározása 
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Felelős:    jegyző  
 

Hetedik napirend:  

 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (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: 
 

8/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. 
december 15-i közmeghallgatáson elhangzottakra adott jegyzői 
válaszokat elfogadja. 
 
Határidő:  -  
Felelős:  -  
 

Nyolcadik napirend:  

 
Dr. Sóvágó László: Tájékoztatja a  lakosságot, hogy 2012. január 1-
jétől a tűzoltóságot és eddig a város tulajdonában álló tűzoltó laktanyát 
az állam átvette, államosította. A 2011. december 20-i szakvélemény 
szerint a tűzoltó-laktanya forgalmi értéke 132 millió Ft. A laktanya a 
város lakóinak pénzéből épült, mindig is a város tulajdona volt. A 
képviselő-testület felkérte, hogy vegye fel a kapcsolatot a 
Katasztrófavédelem Országos Igazgatóságával és próbáljon meg a 
kivételes helyzetre való tekintettel valamilyen megoldást kiharcolni. Ez 
sikertelen volt, visszaírt a katasztrófavédelem egyik parancsnoka, hogy 
nincs jogi lehetőség arra, hogy az önkormányzat megtartsa a laktanyát. 
Véleménye szerint lesznek majd olyan intézkedések, amelyeket 
tudomásul kell venni, például hogy államosítják az adott intézményeket, 
amelyek nem teljesen önkormányzati pénzből épültek. A járások 
kialakításával elveszik a hivatal egy részét is. Az aktuális államosítási 
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eseményekről minden esetben tárgyszerűen fogja tájékoztatni a 
lakosságot. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. 
Sóvágó László, Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György 
Béla, Máté Lajos) mellett és 1 tartózkodással (Radácsi Gusztáv) 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

9/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
a lejárt határidejű határozatokról január hónapban adott jelentést 
tudomásul veszi. 
   
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Kilencedik napirend:  

 
Kunkliné Dede Erika: Tájékoztatja  a képviselő-testületet, hogy 2011. 
novemberében a képviselő-testület elkülönített 3 millió Ft-ot a város 
lakosságának kötelező tüdőszűrésére, melyet a Kenézy-kórház végzett 
ezidáig. Decemberben kapták azt az információt, mely szerint a kórház 
a továbbiakban nem végzi el a tüdőszűrést. Megkeresték az illetékes 
hatóságokat, folyamatban vannak a tárgyalások, hogy a kötelező 
feladat végrehajtási határidejére halasztó hatállyal éljenek.  
 A mai napon kapott e-mail szerint mégis elvégzi a Kenézy-kórház a 
kötelező tüdőszűrést, de nem a régi elavult géppel, hanem tüdőszűrő-
busszal március 25-től, 25 napon át, 8 és 18 óra között munkanapokon. 
Számszakilag nem tudták megmondani, hogy mennyi pluszköltségbe 
fog ez kerülni az önkormányzatnak.  
Egy másik megoldás az lehet, hogy saját intézményben, saját  géppel 
és személyzettel lesz elvégezve a tüdőszűrés, de ehhez szakorvosi 
engedély és OEP-szerződés szükséges.  
Jelenleg mindkét verzió bizonytalan. Ha a kórház végzi el a 
tüdőszűrést, akkor elegendő az elkülönített pénz, ha a város végzi el 
OEP-finanszírozással, akkor szükséges lesz a kért plusz 2 millió Ft. 
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, és 6 igen szavazattal támogatta. Pénzt kell fordítani a 
kötelező tüdőszűrésre, a 30 év alatti lakosokéra is. 
 
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 
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ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

10/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
a kötelező tüdőszűrés helyzetéről adott tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
Határidő:  -  
Felelős:  - 

 

Tizedik 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 mellett (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv), 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  

  
11/2012. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Kérdések: 
 
Máté Lajos: Örvendi László képviselőtársához intézi kérdését. Az 
Országgyűlésben tavaly év végén elfogadott, a városra hátrányos 
törvényekkel kapcsolatban van-e arra lehetőség, hogy ismertesse  
álláspontját, és hogyan szavazott? 
 
Örvendi László: Az SzMSz szerint jár el, megköszöni Máté 
képviselőtársa kérdését. 
 
Kocsis Róbert: Jegyző Úrhoz intézi kérdését  azzal kapcsolatban, 
hogy bár a városrehabilitációs pályázat nyert, de információi szerint a 
folyamat megtorpant, hol tart jelenleg?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Nem torpant meg, a támogatási szerződés 
megkötésére 2011. december 5-től 60 nap áll rendelkezésre, plusz ez 
kétszer 45 nappal meghosszabbítható kérelemre, de ez függ a 
fejlesztési ügynökségtől is. Az átcsoportosításoktól függően tavaszra 
vagy akár hamarabb meglesz a támogatási szerződés. A mozi-
közbeszerzés most zajlik, ha ez eldől, a beruházás kora tavasszal a 
mozival indul, a teljes beruházás 2013. július 30-al zárul. 
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Bejelentések: 
 
Dr. Sóvágó László: Tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a hatóság 
megszüntette a nyomozást Buzási Lászlóval szemben, mivel a 
nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény 
elkövetése. 
 
A képviselő-testület ülése 14.45 órakor befejeződött.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

Dr. Sóvágó László              Dr. Vincze Ferenc 
     polgármester                                                                  jegyző 
 
 
 


