
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2012. június 7-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Harsányi István, 

Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Rácz Tiborné, 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, Márton 
Gábor technikus, dr. Korpos Szabolcs jegyzőkönyv-
vezető és érdeklődő állampolgárok. 

 
Kocsis Róbert képviselő késett az ülésről, a hetedik napirend tárgyalása 
után, 14.18 órakor érkezett meg. 
 
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 
Kossuth utca – Hőforrás utca útkereszteződésben gyalogátkelőhely 
kijelöléséről szóló előterjesztés kerüljön le napirendről az előterjesztő 
kérésére. 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 
11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Rácz Tiborné, 
Tóth Attila) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a 
következő napirendet fogadta el: 
 

Napirend: 
 
1.) Előterjesztés a 2012. évi helyi közösségi közlekedés normatív 

támogatásának igényléséről 
Előadó: irodavezető-főmérnök 

VOLÁN Zrt. képviselője 
 

2.) Előterjesztés felülvizsgált Integrált Városfejlesztési Stratégia előzetes 
megtárgyalására 
Előadó: jegyző 

 
3.) Előterjesztés a Közgazdasági Szakközépiskola magasabb vezetőjének 

megbízásáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 
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4.) Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb vezetői 

teendőinek ellátásáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 

 
5.) Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai 

programjának módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 

 
6.) Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai 

programjának módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 

 
7.) Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola szervezeti és 

működési szabályzatának módosítására 
Előadó: oktatási,művelődési és sport iroda vezetője 

 
8.) Előterjesztés 100 %-os támogatású TÁMOP 3.1.3-11/2 pályázat 

benyújtására 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 

 
9.) Előterjesztés a 75/2 és 76/2 hrsz-ú ingatlanok átminősítéséről 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

10.) Előterjesztés az Antenna Hungária kérelméről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
11.) Előterjesztés az iskola fogorvosi ellátás működtetésének javítása 

érdekében 
Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője 

 
12.) Előterjesztés gyermekek védelméről és az első lakáshoz jutók 

támogatásáról szóló helyi rendeletek módosítására 
Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője 

 
13.) Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési 

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére és önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előadó: jegyző 

 
14.) Előterjesztés közüzemi számlák felülvizsgálatáról 

Előadó: jegyző  
 

15.) Előterjesztés a 2012. évi választókerületi felújítási munkákra 
Előadó: VGZrt. vezérigazgatója 

 
16.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2012. évi  

közbeszerzési tervének módosítására 
Előadó: polgármester 
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17.) Tájékoztató I. világháborús emlékmű felújításáról 
Előadó: jegyző 

 
18.) Tájékoztató bíróság előtti kártérítési eljárásról 

Előadó: jegyző 
 

19.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről 
Előadó: polgármester 

 
20.) Válasz a Bajcsy-Zsilinszky utca 43. előtti kapu beszakadásával 

kapcsolatos interpellációra 
Előadó: irodavezető-főmérnök 

 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 

 

Első napirend: 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Horváthné Kis Zsuzsa a Hajdú Volán 
Zrt. képviseletében. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. Ez egy formaság, eddig is és ezután is 
együttműködünk a Volánnal a legmegfelelőbb városi közlekedésért. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Rácz 
Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

79/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2004. december hónapban 
létrejött Közszolgáltatási szerződés keretében, pályázati eljárás 
lefolytatása nélkül bízta meg a Hajdú Volán Közlekedési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot Hajdúszoboszló Város 
közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti 
helyi személyszállítás kizárólagos joggal történő ellátására. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
részére a helyi közlekedés működtetéséhez 2011. évben 
összesen nettó 7 400 000 Ft összegű saját forrásból származó 
vissza nem térítendő önkormányzati támogatást nyújtott. 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a közszolgáltató 2011. 
évben január 1-től december 31-ig az Önkormányzat területén a 
menetrend szerinti helyi személyszállítást folyamatosan 
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fenntartotta, a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak 
megfelelően végezte. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilatkozza, hogy 2012. évben január 1-től december 31-ig 
Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi 
személyszállítást folyamatosan fenntartja. 
 
Határidő: 2012. június 8. 
Felelős: polgármester 

jegyző 
 

Második 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 támogatta. Ez a 2008-ban készült városfejlesztési 
stratégia megújítása, a pénzügyi részét is már elkülönítették hozzá. 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális, sport bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta, tekintettel 
arra, hogy a költsége már a tavalyi évben betervezésre került. 
 
Dr. Vincze Ferenc: Nem június 30-ig jönnek ki a kiírások, hanem július 
15-ig. Ezért a tervezet valószínűleg szeptemberben kerül elfogadásra, 
mert az új kiírásoknak megfelelően kellene mindent megfogalmazni és 
elfogadni, hogy ne kelljen már az elfogadást követő ülésen módosítani. 
De az anyag előzetes elfogadásra alkalmas állapotban van. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

80/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
felülvizsgált Integrált Városfejlesztési Stratégia tervezetét 
vitaanyagként elfogadja és internetes szakmai-lakossági vitára 
bocsátja. A stratégia ezek, valamint a megjelenő pályázati kiírások 
alapján korrigált változatát 2012. júliusi ülésére kéri előterjeszteni. 
 
Határidő: 2012. július 6. 
Felelős: jegyző 
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Harmadik napirend: 

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Antalné Tardi Irén, intézményvezető. 
 
Dr. Sóvágó László: Az igazgatóasszony zárt ülést kér-e tartani? 
Valamint kiosztották azokat az adatokat, amelyeket a bizottsági ülésen 
többen kértek. 
 
Antalné Tardi Irén: Nem kér zárt ülést. 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális, sport bizottság a kiosztott 
anyaggal együtt tárgyalta meg az előterjesztést és egyhangúlag 
támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

81/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) bek. e) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a Közgazdasági Szakközépiskola (4200 
Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 17.) magasabb vezetői 
beosztásának ellátásával 2012. augusztus 1-től, 2017. július 31-ig 
Antalné Tardi Irént (4200 Hajdúszoboszló, Bordángát u. 2.) bízza 
meg. 
 
Garantált illetményét az „I” fizetési osztály 14. fizetési fokozatában 
262.345.-Ft-ban, további szakképesítésért járó 
illetménynövekedését 26.234.-Ft-ban, összesen 288.579.- Ft-ban, 
magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 300%-ában, azaz 60.000.-
Ft-ban, havi illetményét összesen 348.600.-Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 
vezetőjét a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és 
adminisztratív intézkedések előkészítésére, és felhatalmazza a 
polgármestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2012. július 6. 
Felelős: jegyző 

 

Negyedik napirend: 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális, sport bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Ideiglenesen, 
az új intézményvezető kinevezéséig, az iskola igazgatóhelyettese tölti 
be a vezetői teendőket. 
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A képviselő-testület 8 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné) és 1 nem 
szavazattal (Tóth Attila) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

82/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

az 1993. évi  LXXIX tv. 102 § (2) bek. e) pontjában biztosított 
jogkörében eljárva Lászlók Jánosné, a Pávai Vajna Ferenc 
Általános Iskola (4200 Hajdúszoboszló,  Hőforrás u. 143.) 
magasabb vezetőjének magasabb vezetői megbízásról 2012. 
június 8. hatállyal való lemondását tudomásul veszi. 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában 
2012. június 8-tól a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet 5. § (16) 
bekezdés alapján az intézményi szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott helyettesítési rend szerint a 
vezetőhelyettes látja el a magasabb vezetői feladatokat. 
 

II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (2) 
bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 
18. § (8) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Pávai 
Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb vezetői álláshelyének 
betöltésével kapcsolatos pályázatról a későbbiekben dönt. 

 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: jegyző  

 

Ötödik napirend: 

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Fekésházi Tibor, igazgató. 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális, sport bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Az iskola a 
jövőben sportiskolai típusú képzést kíván bevezetni. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Tóth 
Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta: 
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83/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek. f) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztéshez 
csatolt mellékletben részletezett módosításokkal - jóváhagyja a 
Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai programját. 
 
Határidő: 2012. július 6. 
Felelős: jegyző 

intézményvezető 
 

Hatodik napirend: 

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Erdei Gyula, igazgató. 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális, sport bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A 
módosításra elsősorban törvényi változások miatt van szükség. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

84/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § bek. (2) f) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztés 
csatolt mellékletben részletezett módosításokkal - jóváhagyja a 
Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola pedagógiai 
programját. 
 
Határidő: 2012. július 6. 
Felelős: jegyző 

intézményvezető 
 

Hetedik napirend: 

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Erdei Gyula, igazgató. 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális, sport bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
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Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

85/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) bek. f) 
pontjában meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztéshez 
csatolt mellékletben részletezett módosításokkal - jóváhagyja a 
Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola szervezeti és 
működési szabályzatát. 
 
Határidő: 2012. július 6. 
Felelős: jegyző 

intézményvezető 
 
Kocsis Róbert képviselő megérkezett az ülésterembe. 
 

Nyolcadik napirend: 

 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális, sport bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta, hiszen ezzel 
csak értéket teremtünk és növeljük az oktatás színvonalát is. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. A pályázati íráshoz szükséges pénzt az 
előterjesztés szerint a polgármesteri keretből és a közoktatás-politikai 
célkeretből javasolják megvalósítani. 
 
Tóth Attila: A kialakítandó laboratórium fizikailag hol lesz? 
 
Varga Imre: A gimnázium földszintjén, a kémia előadó és az azt követő 
terem közötti épületrész lesz erre kialakítva. 
 
A képviselő-testület 9 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

86/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
100 %-os támogatottságú TÁMOP - 3.1.3-11/2 pályázat kiírására 
pályázatot nyújt be. A pályázat megírására az Impulsus 
Tanácsadó Iroda Kft-vel köt szerződést. 
 
Utasítja a jegyzőt a pályázat elkészítésével kapcsolatos feladatok 
koordinálására, a polgármestert pedig felhatalmazza a 
dokumentációk aláírására. 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a pályázati díj forrása: 

200.000.-Ft polgármesteri keret, 
283.000.-Ft oktatáspolitikai célkeret. 

 
Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

Kilencedik napirend: 

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta; az ingatlanok a Mathiász 
utcán találhatóak. Ez egy formai átminősítés, az ingatlanok 
értékesítését a 2011. évi októberi ülésen már jóváhagyta a testület. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

87/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a 75/2 és 76/2 Hrsz.-ú kivett beépítetlen terület 
(közterület) megnevezésű ingatlanok a jelenlegi Forgalomképtelen 
kategóriából Forgalomképes kategóriába kerüljenek az ingatlan 
vagyon kataszterben. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: jegyző 
 

Tizedik 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. 
 
Majoros Petronella: Az Antenna Hungária Zrt. fizet-e bérleti díjat a 
víztorony tetején található antennákért? 
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Lőrincz László: Természetesen fizet, jelenleg is számos antenna 
található a víztorony tetején és minden használó fizet érte bérleti díjat. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

88/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Hrsz:1593 - Csanádi téren üzemelő víztorony tetejére 
történő 1 db 0,3 m-es parabola antenna felszereléséhez. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenegyedik napirend: 
 
Kunkliné Dede Erika: Az előterjesztésben egy használt iskolafogászati 
berendezés szerepel. Kaptak egy új, nem használt gépről egy 
árajánlatot, a gép akciós, brutto ára 2.800.000.- Ft, amelyet meg tudnak 
vásárolni, ha a testület támogatja az előterjesztést. 
Tájékoztatja továbbá a képviselő-testületet arról, hogy július 1-től 
megköttettek a közreműködői megállapodások azokra az új szakorvosi 
ellátásokra (10 db), amelyeket a nagy projekt keretében vállaltak. Július 
2-től minden szakrendelés beindul. 
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag elfogadta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Ehhez nem szükséges hitel 
felvétele, az összeg egy része a tüdőszűrésből elkülönített pénzösszeg, 
a másik része az egészségügyi, szociális bizottság hozzájárulása. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

89/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
iskolafogászati alapellátás működtetését a Hajdúszoboszló 
Szilfákalja u. 1-3. szám alatt lévő Tüdő-gondozó földszintjére 
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áthelyezi. A megvalósítást 4.9 M Ft-tal támogatja az alábbi módon: 
hozzájárul a JEC költségvetésében a 2.9 M Ft bér és járulék 
oldalról történő átcsoportosításához dologi kiadásra, valamint a 
kötelező tüdőszűrő keretösszegéből 1 M Ft és az Egészségügyi, 
Szociális Bizottság bizottsági keretéből 1 M Ft-ot különít el. 
 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2012. december 31. 
Felelős: Dr. Varga Tamás igazgató főorvos 

csoportvezető 
 

Tizenkettedik napirend: 
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egy technikai módosítással (egy bekezdést jelölő 
betűjel maradt le) egyhangúlag elfogadta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő rendeleteket alkotta: 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 13/2012.(VI. 07.) rendelete a rendkívüli 

gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 

rendeletének (a továbbiakban:R) módosítására 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 21. §, 29. §, 131. §, 147. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A R. 6.§ (2) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
a) ha a gyermek(ek) megélhetését a család más módon nem 
tudja biztosítani, feltéve, ha a családban az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át, ha a szülő egyedül neveli 
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gyermekét(eit) az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200%-át. 
 

2. § 
 
A R. 6.§ (3) bekezdésének  helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
(1) A támogatás éves összege maximum a nyugdíjminimum 
ötszöröse lehet. 
a) a polgármester alkalmanként 15.000 Ft-ig, 
b) a Bizottság 15.000 Ft felett adhat támogatást. 
 

3. § 
 
A R. 8.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) Beiskolázási támogatásban részesülhet az általános, 
középfokú és felsőoktatási intézmény nappali és ifjúsági tagozatán 
tanuló ha: 
a) a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, 
vagy 
b) egyedülálló szülő esetén, ha a jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át és 
a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt vagyonnal nem 
rendelkezik. 
 

4. § 
 
A R. 8.§ (2) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
 
(1) A támogatás mértéke tanulónként: 
 

5. § 
 
A R. 8.§ (3) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) Azon tanulók részére, akiknél a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság feltételei fennállnak az e § (2) 
bekezdésében foglalt összegeknek 50 %-át kell megállapítani. 
 

6. § 
 
A R. 8.§ - a (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
(1) A kérelmek benyújtásának határideje augusztus 01-től – 
október 31-ig, keresztféléves képzésben való részvétel esetén 
január 01-től - február utolsó napjáig. 
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7. § 
 
A R. 9.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által fenntartott, e 
rendelet hatálya alá tartozó gyermekjóléti alapellátás: 
a) gyermekek napközbeni ellátása: 
aa) bölcsőde, 
      b) gyermekjóléti szolgáltatás. 
 

Záró rendelkezések 
8. § 

 
E rendelet 2012. június 7-én lép hatályba. 
 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 14/2012. (VI. 07.) rendelete az első lakáshoz jutók 

önkormányzati támogatásáról 9/2012. (III.22.) számú 
rendeletének (a továbbiakban:R.) módosítására 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Magyarország 
Alaptörvényének 32. cikk (2)-(3) bekezdése és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A R. 1.§ (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
 
e) szociális alapon értékesítendő építési telket igénylő személyre 
 

2. § 
 

A R. 1.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
(2) A támogatásra jogosultak köre: 
 
a) házaspárok, élettársak, akik közül: 
aa) legalább az egyik fél (házasfél, élettárs) 5 éve 
hajdúszoboszlói állandó bejelentett lakosként él a városban,  
ab) a házasfelek, élettársak egyike sem idősebb 40 évesnél, 
 
b) gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő, a támogatásra való 
jogosultság megállapítására irányuló kérelem benyújtásának 
időpontjában 40. életévét be nem töltött szülő, aki legalább 5 éve 
hajdúszoboszlói állandó bejelentett lakos. 
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3. § 
 
A R. 2.§ (g) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
g) élettárs: élettársi kapcsolatban élő személyek, akik egy 
lakcímen élnek életvitelszerűen, melyet lakcím kártyával 
igazolnak. 
 

4. § 
 
A R. 2.§ (h) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
h) a lakásigény, építési telek nagysága méltányolható ha:  
ha) tömblakás/társasházi lakás vásárlás esetén a 80 
négyzetmétert, egyéb lakóház építés vagy vásárlás esetén a 120 
négyzetméter hasznos alapterületet nem haladja meg. A 
lakásnagyság 4 tagúnál nagyobb család esetén - plusz 
családtagonként - 10 négyzetméterrel növelhető. 
hb) maximum 250 négyszögöl építési telek (900 négyzetméter). 
 

Záró rendelkezések 
 

5. § 
 
(1) E rendelet 2012. június 7. napján lép hatályba, azzal, hogy 
a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
(2) E rendelet hatálybalépésével az R. 1. számú melléklete 
hatályát veszti. 
 

Tizenharmadik napirend: 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta. A jegyzői tájékoztatás 
szerint a módosításokra törvényi kötelezettség miatt van szükség. 
 
Dr. Sóvágó László: Ez is egy szög az önkormányzatok koporsójába. 
Ha valaki azt kérdezi, hogy miért mondják azt, hogy csökken az 
önkormányzatiság szerepe az országban, akkor ezt egy példaként meg 
lehet említeni. A gyakorlati következményekről pedig nem kíván 
beszélni. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta: 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 15/2012.(VI. 07.) önkormányzati rendelete 

egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési 
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről és 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a (2) 
bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
254. § (2) bekezdésében, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. 
törvény 48. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
összhangban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról 
szóló 2008. évi CXI. törvénnyel és a belső piaci szolgáltatásokról 
szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvénnyel, - 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságának egyetértésével - az 
alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásről és a 
szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 
254. § (2) bekezdés végrehajtására az alábbi önkormányzati 
rendeletek hivatkozott szabálysértési rendelkezései hatályukat 
vesztik: 
 
1) az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési 
rendelkezései módosításáról szóló 8/2000. (V.18.) számú 
önkormányzati rendelet,  
 
2) a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 14/2000. 
(X.19.) számú önkormányzati rendelet “Vegyes rendelkezések” 
alcímének 20. §-a, amely a szabálysértési bírságokról rendelkezik, 
 
3) a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól 
szóló 8/2001. (IV.19.) számú önkormányzati rendelet “Egyéb 
rendelkezések” alcímének 25. §-a,  
 
4) a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003. 
(X.20.) számú önkormányzati rendelet 5. §-a (építkezéssel 
kapcsolatos szabálysértések), 8. §-a (hirdetményekkel 
kapcsolatos szabálysértések), 11. §-a (közterület rongálása 
szabálysértések), 42. §-a (állattartással kapcsolatos 
szabálysértések), 
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5) a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007. (X.18.) számú 
önkormányzati rendelet “Szabálysértés” alcímének 37. §-a, 
 
6) a helyi adókról szóló 26/2007. (XI.22.) számú önkormányzati 
rendelet 9. § “Nyilvántartások vezetése” alcím (5) bekezdése, 
 
7) a települési folyékony hulladék szállításáról és kezeléséről szóló 
33/2007. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet  “Szabálysértés” 
alcíme (15. §), 
 
8) az állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgálatás 
szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008.(VI.12.) számú 
önkormányzati rendelet “Szabálysértés” alcíme (8. §), 
 
9) a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 
szóló 5/2009. (I.26.) számú önkormányzati rendelet VII. 
Fejezetének 19. §-a (2), (3), (4), (9) és (10) bekezdései  “A 
jogellenes közterület-használat következményei” alcímmel, ezzel 
egyidejűleg az (5) bekezdés (2), a (6) bekezdés (3), a (7) 
bekezdés (4), a (8) bekezdés (5) bekezdésre változik, 
 
10) az önkormányzat jelképeiről és használatának rendjéről szóló 
34/2007. (XII.13.) számú önkormányzati rendelet 10. §-ának (2) 
bekezdése. 
 

2. § 
 
A közerület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 
szóló többször módosított 5/2009. (II.26.) számú önkormányzati 
rendelet 5. § (2) bekezdése hatályát veszti, valamint a rendelet 2. 
számú mellékletének helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete 
lép. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a 2012. június 8. napján lép hatályba, de az 1. § 
rendelkezéseit visszamenőlegesen, 2012. április 16. napjától kell 
alkalmazni. 
 

1. számú melléklet 
 

„2. sz. melléklet 
 
Kézműves termékek és tevékenységek egész éves 
bemutatására szolgáló árusító helyek 
 
1.) Szent István park pergola típusú elárusító helyek” 
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Tizennegyedik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Jegyző úr kiegészítésképpen 
elmondta, hogy már városunkból is rendelkezik referenciával a cég, 
mert 2-3 évvel ezelőtt igen jelentős megtakarítást tudott elérni a 
Közüzemi Kft-nél. 
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

90/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a közüzemi számlák felülvizsgálatához, illetve a 
legkedvezőbb ajánlatot adó Get Energy Magyarország Kft.-vel 
történő szerződéskötéshez a feladat elvégzésére. 
 
Határidő: 2012. november 30. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenötödik napirend: 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Városgazdálkodási Zrt. 
vezérigazgatója. 
 
Nyéki István: A most kiosztott anyag az előterjesztés átdolgozott 
része, tartalmazza a bizottsági üléseken kialakult változásokat 
átvezetve, egységes szerkezetben. A kiosztott anyagot a bizottságok és 
az érintett képviselők jóváhagyták. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A most kiosztásra kerül anyag 
már a 3. változat, mert a vezérigazgató úr és a hivatal maximálisan 
figyelembe vette a képviselők igényeit. Az adott költségkereten belül 
kéri, hogy a VG Zrt. rugalmasan kezelhesse a felújításokat. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

91/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő közterületek felújítási munkáinak 
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elvégzésével a Városgazdálkodási Zrt-t bízza meg, felhatalmazza 
a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, de legkésőbb 2012.október 31. 
Felelős: jegyző 

vezérigazgató 
 

Tizenhatodik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

92/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét az alábbi 9. számú 
közbeszerzéssel egészíti ki: 
 

 közbeszerzés tárgya: Bocskai Többfunkciós 
Rendezvényközpont építési beruházáshoz kapcsolódó 
pótmunkák kivitelezése 

 közbeszerzés típusa: építési beruházás 

 tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

 tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2012. június 

 előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2012. december 31. 
Felelős: polgármester 

 

Tizenhetedik napirend: 
 
Kocsis Róbert: Ő kérte a tájékoztatást az előző képviselő-testületi 
ülésen, mert elég sok homályos pont van az I. világháborús emlékmű 
felújításával kapcsolatban. Az előtte fekvő tájékoztató sem válaszolt 
minden megfogalmazott kérdésre. A bizottsági ülésen konstruktív vita 
folyt, és a bizottság tudomásul vette, hogy sok kérdésre a pályázati 
folyamatból adódóan még nem lehet választ adni. A bizottság annak 
érdekében, hogy figyelemmel követhesse az emlékmű felújítását, a 
következő határozatot hozta: 
„Az oktatási, kulturális, sport bizottság az I. világháborús emlékmű 
felújításáról szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadta. Javasolja, hogy a 
munkálatokat Dr. Vincze Ferenc jegyző úr valamint egy 5 fős Emlékmű 
Bizottság koordinálja melynek tagjai: a Református Egyházközség 
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részéről 1 fő, Hunyadi Györgyi építész, Kocsisné Szabó Angéla 
pályázatkezelő, Harsányi István a Városfejlesztési, Műszaki Bizottság 
elnöke, képviselő és Kocsis Róbert az Oktatási, Kulturális és Sport 
Bizottság elnöke, képviselő. A megalakuló bizottság szeptember 1-től 
kezdi el munkáját.” 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

93/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
I. világháborús emlékmű felújításáról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
A munkálatokat Dr Vincze Ferenc jegyző úr valamint egy 5 fős 
Emlékmű Bizottság koordinálja melynek tagjai: a Református 
Egyházközség részéről 1 fő, Hunyadi Györgyi építész, Kocsisné 
Szabó Angéla pályázat kezelő, Harsányi István a Városfejlesztési, 
Műszaki Bizottság elnöke, képviselő és Kocsis Róbert az Oktatási, 
Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő. A megalakuló 
bizottság szeptember 1-től kezdi el munkáját. 
 
Határidő: 2012. szeptember 1. és folyamatos 
Felelős: jegyző 

 

Tizennyolcadik napirend: 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság véleménye szerint 
jobb lenne, ha közös megegyezésre tudnának jutni, de jegyző úr 
közölte, hogy ez jogilag nem lehetséges. A bizottsági vélemény 
igazodik ahhoz, hogy folytatódjon tovább a bírósági tárgyalás, ha 
döntés születik meglátják, hogy mi lesz az eredmény. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta. A jegyző úr által adott 
tájékoztatással tudomásul vette, hogy más lehetőség nincs az ügyben. 
 
A képviselő-testület 7 igen szavazat mellett (Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné), 1 nem szavazattal (Majoros 
Petronella) és 4 tartózkodással (Kocsis Róbert, Örvendi László, 
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila) támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
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94/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
bíróság előtti kártérítési eljárásról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Tizenkilencedik napirend: 
 
A képviselő-testület egyhangúlag támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

95/2012. (VI. 07.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Huszadik napirend: 
 
Kocsis Róbert: Ha megtörtént a szóban forgó útfelület helyreállítása, 
akkor elfogadja a választ. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Tudomása szerint az aszfaltfelület még nem 
került rá. 
 
Kocsis Róbert: Az anyag úgy fogalmaz, hogy a helyreállítás május 30-i 
dátummal megtörtént, ha ez mégsem történt meg, akkor szeretne 
tájékoztatást kérni, hogy mi az a végső határidő, amikorra valójában 
helyreállítják az útszakaszt. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A betonozás szintjéig már elkészült a 
helyreállítás, már csak az a néhány cm aszfalt hiányzik. A kivitelező 
csak ezért nem tud felvonulni aszfaltozni, de júliusban az összes többi 
aszfaltozási munkával együtt ez is meg fog történni, nem fogják így 
hagyni. 
 
Kocsis Róbert: Így már elfogadja a választ. 
 
A képviselő-testület ülése 14.42 órakor befejeződött. 
 

K.m.f. 
 

Dr. Sóvágó László              Dr. Vincze Ferenc 
    polgármester                                                                  jegyző 


