
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
április 24-én, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Kanizsay György Béla, Kocsis 

Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Tóth Attila, Harsányi István, Örvendi László, Radácsi Gusztáv 
képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Dr. Sléder Tamás aljegyző, 
Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő, Szilágyiné Pál Gyöngyi 
főmérnök, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális 
irodavezető-helyettes, Varga Imre humán-közszolgáltatási 
irodavezető-helyettes, Dr. Korpos Szabolcs technikus, Molnár 
Viktória jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő állampolgárok. 

 
Dr. Rácz Tiborné és Dr. Papp Jenő képviselők hiányoztak az ülésről.  
Kocsis Róbert képviselő 15.05 órakor érkezett.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 
határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását és 
elfogadását javasolta, azzal a módosítással, hogy a 9. és a 17. számú előterjesztést 
vegye le napirendről a testület, az előterjesztők kérésére, továbbá kerüljön be a 
napirendbe az ülés előtt kiosztott közbeszerzési tervről szóló előterjesztés.  
 
A képviselő-testület a közbeszerzési tervről szóló előterjesztés napirendre vételét 6 
igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila) és 2 nem (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
szavazat mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 8 fő vett részt). 
 
Majoros Petronella: Kéri, hogy szavazzon újra a testület az előterjesztés napirendre 
vételéről.  
 
Dr. Sóvágó László: Ki az, aki támogatja az újraszavazást?  
 
A képviselő-testület az újraszavazást 6 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila), 1 nem (Marosi 
György Csongor) szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett nem 
támogatta (a döntéshozatalban 8 fő vett részt). 
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását az elhangzott 
módosításokkal együtt 8 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila) mellett támogatta (a döntéshozatalban 8 fő vett részt) és 
a következő határozatot hozta:  
 

59/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. április 
24-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
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Napirend: 
 
1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2013. évi 
működéséről szóló beszámolóhoz. 
Előadó: főmérnök 
 
2. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági társaságok 
2013. évi tevékenységeiről: 
 a) Hungarospa Zrt. 
 b) Városgazdálkodási Zrt. 
 c) Turisztikai (TDM) Kft. 
Előadó: vezérigazgatók, ügyvezető 
 
3. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2013. évi végrehajtásáról. 
Előadó: jegyző 
 
4. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
 
5. Előterjesztés a 2014. évi választókerületi felújítási munkákra. 
Előadó: vezérigazgató 
 
6. Előterjesztés Településrendezési tervek K-6 jelű módosításához (Bíbor-
Horse Kft. kérelme) szükséges önkormányzati döntésekről. 
Előadó: mb. főépítész 
 
7. Előterjesztés a Norvég Alapra pályázat benyújtására, illetve annak 
elősegítésére. 
Előadó: polgármester 
 
8. Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9. Előterjesztés a Városi Bölcsőde intézményvezetői állás pályáztatásáról. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés III. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés VI. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés a szociális alapellátások egységesített rendeletalkotására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
13.Előterjesztés a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi 
szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
Előadó: főmérnök 
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14. Előterjesztés országos és helyi közúthálózat cserével kapcsolatos szakértői 
felkérésről. 
Előadó: főmérnök 
 
15. Előterjesztés utcabútorok beszerzésétől, telepítéséről. 
Előadó: főmérnök 
 
16.Előterjesztés a csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának csökkentésével 
kapcsolatban. 
Előadó: főmérnök 
 
17. Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete működésének 
támogatására. 
Előadó: jegyző 
 
18. Tájékoztató a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
19. Válasz interpellációra az Arany János utca - Szilfákalja torkolattal, és a 
Keleti utca útburkolati jel felfestésével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
20. Válasz interpellációra a Szilfákalja szilfáinak állapotával kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Varga Sándor, a Hajdú Volán Zrt. gazdasági 
vezérigazgató-helyettese. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki és a pénzügyi, gazdasági bizottság is 
megtárgyalta a beszámolót. A pénzügyi bizottsági ülésen egy kiegészítés hangzott 
el: "2013. évben Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 7,4 millió Ft működési 
támogatást biztosított a Hajdú Volán részére". Ezzel a kiegészítéssel egyhangúlag 
támogatta a bizottság a beszámolót.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

60/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság Hajdúszoboszló város területén 2013. 
évben végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás főbb tapasztalatairól 
készített beszámolójában foglaltakat tudomásul veszi. 
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Határidő: - 
Felelős:   - 

 
Második napirend:  
 
A,  
 
A napirend tárgyalásánál jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt. 
vezérigazgatója. 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki és a pénzügyi, gazdasági bizottság is 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a beszámolót. Köszönet illeti a Hungarospa 
Zrt. dolgozóit az előző évben végzett eredményes munkáért, sok sikert kíván az ez 
évi munkához.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság a Hungarospa Zrt éves beszámolóját alaposan 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta. Az elért eredményekhez a gyógyfürdő 
menedzsmentjének gratulál és sok sikert kíván erre az évre is.  
 
Majoros Petronella: A 2013. évben történtek olyan változások és eredmények a 
Hungarospa-ban, amelyeket érdemes a közvélemény előtt is ismertetni. Tavaly 
fogyasztóbarát céggé nyilvánították a Hungarospa-t, Hajdú-Bihar megyében a 9. 
legnagyobb foglalkoztató. Árbevétel tekintetében a 77-ből a 15. helyen áll a NAV 
összesített listáján. Bár árat a tavalyi évben nem emeltek, kisebb árbevétel-
növekedést mégis el tudtak érni. Idén közel másfél milliárdos fejlesztés indult el, a 
főszezonra remélhetőleg el is készülnek a munkálatok. Gratulál az eredményekhez, 
jó munkát kíván a dolgozóknak. Érdemes lenne néhány szót elmondani arról, hogyan 
alakulnak a kötelezettségvállalások a cégnél.  
 
Czeglédi Gyula: Köszöni a Majoros képviselő asszony által ismertetett 
információkat, mind a fejlesztéseket, mind a piaci aktivitást illetően. Ahhoz, hogy a 
város turisztikai vonzereje fennmaradjon, nélkülözhetetlenek a fejlesztések. Óriási 
verseny van a turisztikai piacon, nagy erőfeszítésbe kerül az elmúlt években elért 
vendégforgalom fenntartása. Nem csak a fürdő, hanem valamennyi idegenforgalmi 
szereplő aktivitására szükség van. Ugyan még a 2012-es árakon működik a fürdő, de 
megkerülhetetlen, hogy ebben az évben a főszezonban un. "szezonárat" vezessenek 
be. Körülbelül 2,5 milliárd Ft az  adósságállomány, amely folyamatosan kiegyenlítés 
alatt áll, ennek teljesítése a cég feladata, ahogy a jelenlegi fejlesztésekre felvett 500 
milliós forinthitel kiegyenlítése is. Megnyugtató a társaság pénzügyi ereje, a felvett 
hiteleket jó ütemben tudja finanszírozni.   
 
Dr. Sóvágó László: Szavazni kell a testületnek arról, ki képviselje az 
önkormányzatot a fürdő közgyűlésén.  
 
Radácsi Gusztáv: Vállalja a képviseletet.  
 
A képviselő-testület a beszámolót 9 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
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nélkül támogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt); Radácsi Gusztáv közgyűlésen 
való részvételét 8 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, 
Tóth Attila), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 8 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

61/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
A, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  
 
1.  a.) jelentését a társaság 2013. évi üzleti tevékenységéről; 
     b.)a Felügyelő Bizottság jelentését a 2013. gazdasági évről; 
     c.) a könyvvizsgáló jelentését a 2013. gazdasági évről; 
     d.) a 2013. évi gazdálkodásáról szóló mérleg-beszámolót  10.889.174 ezer 
forint mérleg főösszeggel és jóváhagyja a 2013. évi 129.396 ezer forint mérleg 
szerinti eredmény teljes összegének eredménytartalékba helyezését; 
     e.) a 2014. évi üzleti tervét, 
     f.) alapszabályának módosításait 
 
  javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. 
 
B, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa 2014. április 28-i közgyűlésére tulajdonosi képviselőként Radácsi 
Gusztáv  önkormányzati képviselőt jelöli ki. 
 
Határidő: 2014. április 28. 

         Felelős:  jegyző   
    
B, 
 
A napirendi pont tárgyalásánál jelen volt Nyéki István, a Városgazdálkodási Zrt. 
vezérigazgatója.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki és a pénzügyi, gazdasági bizottság is 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a beszámolót. Köszönet illeti a Zrt. dolgozóit 
az eredményes munkáért, a város szebbé tételéért, a közmunkások sokat segítettek 
a Zrt-nek, nekik is köszönik a munkát. 
 
Majoros Petronella: A Felügyelő Bizottság is megtárgyalta a cég beszámolóját, az 
üzleti jelentést, a gazdálkodásról, a mérlegről, a kiegészítő mellékletekről szóló 
beszámolókat. Megállapította, hogy a cég a törvényi előírások mellett eredményesen 
gazdálkodott, a társaság által végzett tevékenységek egy része azonban 
alulfinanszírozott, ezért a FEB azt javasolja, hogy más tevékenységek eredményéből 
fakadó többletet fordítsa azon területekre, amelyek negatív eredménnyel zárulnak. A 
tavalyi évben jelentős fejlesztéseket hajtott végre a cég, 2 darab kisteherautó is 
beszerzésre került. A tavalyi évben a Zrt 14%-kal teljesítette túl tervezet árbevételét. 
A FEB javasolja, hogy a megkezdett fejlesztéseket folytassa a társaság. A 
kintlévőségek továbbra is igen jelentősek a cégnél, ezért a felügyelő bizottság 
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felhívta a társaság figyelmét, vezetőségének tagjait arra, hogy továbbra is tegyenek 
meg lépéseket annak érdekében, hogy a kintlévőségek minél hatékonyabban 
behajthatóak legyenek a törvény betartása mellett, bár a kilakoltatási moratórium 
miatt korlátozottak a lehetőségek. 2013-ban 10 millió forint kintlévősége volt a 
társaságnak, amely elsősorban a szociális bérlakások bérleti díjának meg nem 
fizetéséből adódnak. Csökkent az üzleti bérlemények árbevétele is. A kukás 
hulladékgyűjtés tekintetében kis mértékű csökkenés tapasztalható a lakossági 
körben. A konténeres hulladékszállításban jelentős változás nem mutatkozott, de 
nagy sikere van a lakosság körében a szelektív hulladékgyűjtésnek. A tavalyi évben 
is megvolt a két lomtalanítás, ami a lakosságnak nem kerül pénzbe. A költségvetés 
idén 10%-kal többet biztosít parkfenntartásra. A FEB javasolja továbbá, hogy minél 
hamarabb üzemeljék be a szökőkutakat. Megköszönte a cég valamennyi 
dolgozójának munkáját.  
 
Radácsi Gusztáv: Mi lesz a közmunkások sorsa? A jelenlegi kormány hozott egy 
olyan határozatot, hogy megszűnik valamennyi közmunkás szerződése. Ez a 
rengeteg ember utcára kerül vagy az önkormányzatnak kell ezentúl foglalkoztatni 
őket?   
 
Dr. Vincze Ferenc: Olyan információkról tud, hogy folytatódik a közfoglalkoztatás, de 
hogy mekkora létszámmal, azt még nem lehet tudni. A több mint 400 fős állomány 
munkával való ellátása nem lehetséges a teljes év során, kisebb létszámmal tervezik 
a folytatást.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem kellene most ezzel foglalkozni, hanem várjuk meg az új 
jogszabályokat, amelyek erről szólnak.  
 
Radácsi Gusztáv: Miért nem tud ez a kormány egyértelmű "igen"-t vagy "nem"-et 
mondani arra, hogy mi lesz ezzel a rengeteg emberrel? Miért halogatják a választ?  
 
Dr. Sóvágó László: Egy későbbi időpontban ezt mindenki meg fogja tudni.  
 
A képviselő-testület a beszámolót 9 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

62/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója 
- a társaság 2013. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentését elfogadja; 
- a társaság 2013. évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét 

1.419.204 eFt mérlegfőösszeggel, és 40.867 eFt mérleg szerinti 
eredménnyel elfogadja; 

- a társaság 2013. évi beszámolójáról észült könyvvizsgálói jelentést 
elfogadja; 

- a társaság 2013. évi beszámolójáról készült felügyelő bizottsági jelentést 
elfogadja; 
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- a társaság vezérigazgatójának indítványát az eredmény felosztására – 
miszerint a 40.867 eFt mérleg szerinti eredmény kerüljön 
eredménytartalékba – elfogadja; 

- a társaság 2014. évi üzleti tervét és beruházási tervét elfogadja. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős:  Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 

 
C,  
 
A napirendi tárgyalásánál jelen volt Kabály Zsolt, a Turisztikai Kft. ügyvezetője.  
 
Kanizsay György Béla: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a beszámolót, két 
kiegészítést kértek, ezzel együtt lett kiküldve az anyag. Örömmel állapították meg, 
hogy a Kft eredményesen végezte el a tavalyi évben munkáját, a vendégszámokban 
is megmutatkozik ez, hiszen tavaly 6,1%-kal nőtt a vendégek száma és 3,6%-kal a 
vendégéjszakák száma. Jó úton halad a Kft ahhoz, hogy átvegye a városi turizmus 
irányítását. Folytatják azt a célzott marketingmunkát, amelyet a tavalyi évben a 
lengyel kampánnyal már megkezdtek. A Fizetővendéglátók Egyesülete 
képviselőjeként az elnökségi ülésükön egyhangúlag elfogadták a beszámolót, mint 
20 %-os tulajdonos.  
 
Máté Lajos: Két bejelentenivalója van. Egyrészt a turisztikai bizottság a Turisztikai 
Nonprofit Kft. éves beszámolóját alaposan megtárgyalta, azt jóváhagyta és 
támogatásra javasolja a képviselő-testület számára is. Egyben köszönetét fejezi ki 
ügyvezető igazgató úrnak a 2013. évben elvégzett munkáért, a 2014-es tervezett 
feladataihoz pedig jó munkát kíván. Másik pedig, mint 20%-os tulajdonos, a 
Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete a múlt heti ülésén, a Hajdúszoboszlói 
szintén elfogadta a Turisztikai Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolóját.  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta a beszámolót. Sok sikert kíván a további munkához.  
 
Majoros Petronella: A tavalyi évben új információs pavilonok kerültek kihelyezésre a 
József Attila utcán. Mennyire váltották be ezek a hozzájuk fűzött reményeket?  
 
Kabály Zsolt: Nagyon jó döntés született a pavilon áthelyezésével. Nem csak a 
tájékoztatás nyújtása volt a fő cél, hanem az ottani vendégforgalom növelése is, ami 
az áthelyezéssel megháromszorozódott. 
 
Majoros Petronella: Pozitívumként értékelte, hogy tavaly június 15. és szeptember 
15. között a Tourinform iroda hosszabbított nyitvatartással működött. Bízik benne, 
hogy ez idén is így lesz. 
 
A képviselő-testület a beszámolót 9 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
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63/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi 
tevékenységéről, gazdálkodásáról és szakmai munkájáról szóló 2013. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
Harmadik napirend:  
 
A napirend tárgyalásánál  jelen volt Nagy Csaba, a belső ellenőrzést végző Big-Audit 
Kft. ügyvezető igazgatója.   
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta a beszámolót.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 8 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

64/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
éves jelentést az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint 
önállóan működő költségvetési intézményeinek 2013. évi belső ellenőrzéseiről.  
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 
éves jelentést a Polgármesteri Hivatal 2013. évi belső ellenőrzéseiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 

Negyedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki és a pénzügyi, gazdasági bizottság is 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a beszámolót.  
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta a beszámolót.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a 
beszámolót.  
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság is egyhangúlag támogatta a 
beszámolót.  
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A képviselő-testület 8 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mellett támogatta a 
beszámolót és a következő rendeletet alkotta:  
 

7/2014. (IV.24.) Önkormányzati rendelet Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról 

 
(Terjedelme, táblázatai miatt jegyzőkönyvhöz mellékelve) 

 
Ötödik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és támogatta. Megállapítható, hogy a 40 millió Ft a nyolc körzetben közel arányosan, 
azonos mértékben lett felosztva, amely a nyár folyamán remélhetőleg megvalósul.   
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 8 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

65/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő közterületek felújítási munkáinak elvégzésével a 
Városgazdálkodási Zrt-t bízza meg.  
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 
 
Határidő : folyamatos, de legkésőbb 2014. október 31. 
Felelős   : jegyző 
                 VgZrt vezérigazgató 

 
Hatodik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 7 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila), 1 
nem (Radácsi Gusztáv) szavazat mellett támogatta (a döntéshozatalban 8 fő vett 
részt) és a következő határozatokat hozta:  
 
 66/2014. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a K-6 jelű 
településrendezési tervek módosítása során az előzetes tájékoztatási szakasz 
partnerségi egyeztetésről szóló főépítészi tájékoztatást tudomásul veszi. 
 

 Határidő: - 
 Felelős:  polgármester, jegyző 
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 67/2014. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel a 
beérkezett írásos nyilatkozatokra is – nem tartja indokoltnak az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról hozott 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 
alapján környezeti hatásvizsgálat készítést a K-6 jelű TRT módosításhoz. 

 
 Határidő: - 
 Felelős:  polgármester, jegyző 
 
Hetedik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is megtárgyalta és 
támogatta az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 8 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

68/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a 
Hajdúszoboszlói Református Egyházközséggel konzorciumban - pályázatot 
nyújt be a Norvég Alap „Kulturális és természeti örökség megőrzése és 
megújítása - Városi épített örökség megőrzése” kiírására. A pályázat tárgya: 
Bocskai István fejedelem törököktől kapott, Bécsben őrzött koronája 
másolatának elkészítése és a hajdúszoboszlói református templomban történő 
elhelyezése, valamint a hozzá kapcsolódó, vándoroltatható 3 dimenziós 
installáció (infokommunikációs technológiai eszközök és szoftverfejlesztés) 
elkészítése. A szükséges 5%-os önerőt az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésének 12. sz. melléklete tartalmazza, ezáltal azt a képviselő-testület 
biztosítja.  
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Norvég Alap 
I. rész szerinti kiírására a templom felújításával pályázó Hajdúszoboszlói 
Református Egyházközségnek a 2014. évi költségvetés tartalékából 3.000.000 
Ft pályázati önerő céltámogatást biztosít, amelynek felhasználására a pályázat 
nyertessége esetén, annak lebonyolítása során kerülhet sor.  
 
Határidő: 2014. május 21.  
Felelős:    jegyző 

 
Nyolcadik napirend:  
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Majoros Petronella: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A határozati javaslat 6. pontját nem, a többi pontot támogatta a 
bizottság.  
 
Dr. Sóvágó László: Miért főre kell megállapítani a 6. pontban a létszámot?  
 
Varga Imre: Az alapító okiratokban meg kell határozni a maximálisan felvehető 
gyermekek számát. Ez korábban is meg volt határozva, most megemelődik.   
 
Dr. Sóvágó László: Tanulócsoportonként a maximális létszámot takarja az anyag?  
 
Varga Imre: Igen.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 3 igen (Harsányi István, Majoros Petronella, 
Örvendi László), 1 nem (Kanizsay György Béla) szavazat és 4 tartózkodás (Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mellett nem támogatta (a 
döntéshozatalban 8 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 
 69/2014. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 83. § 
 (3) bekezdése alapján, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
 Hajdúszoboszlói Tankerülete által tervezett intézményi alapdokumentum 
 módosításokat az alábbiak szerint véleményezi: 

 
1.  Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola alapfeladatának az 

 „utazó gyógypedagógiai hálózat” alapfeladattal történő bővítését nem 
 támogatja.  

 
2.  Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola szakmai 

 alapdokumentuma 6.1.1.3. pontjának „érzékszervi fogyatékos, 
 nagyothalló, beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb 
 pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelése-oktatása”   feladattal 
 történő kiegészítését nem támogatja.  

 
3.  Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola alapfeladatának az „utazó 

 gyógypedagógiai hálózat” alapfeladattal történő bővítését nem támogatja. 
 
4.  Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola szakmai alapdokumentuma 

 6.1.1.3. pontjának „érzékszervi fogyatékos, nagyothalló, 
 beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés 
 fejlődési zavarral küzdő gyermekek nevelése-oktatása” feladattal történő 
 kiegészítését nem támogatja. 

 
5.  Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai 

 alapdokumentuma 6.1.1.3. pontjának „autizmus spektrumzavar, egyéb 
 pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási-, figyelem- vagy 
 magatartásszabályozási zavarral küzd) küzdők nevelése-oktatása” 
 feladattal történő kiegészítését nem támogatja. 
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6.  Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tekintetében a 
 feladatellátási helyenként felvehető maximális tanulólétszám 572 főre 
 történő módosítását nem támogatja. 

  
7. Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola szakmai 

 alapdokumentumában a Hajdúszoboszló, Rákóczi utca 58-64. telephely 
 vonatkozásában a „Felnőttoktatás-esti” és az „Iskolai könyvtár” pontok 
 törlését nem támogatja. 
 

Határidő:  2014. április 24. 
Felelős:      jegyző 

 
Kilencedik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag nem támogatta az első pontot, a pályázat kiírását, a második pontot 
támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés első pontját 5 igen (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László), 2 nem (Majoros 
Petronella, Tóth Attila) szavazat és 1 tartózkodás (Örvendi László) mellett támogatta; 
a második pontját 7 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat és 
1 tartózkodás (Örvendi László) mellett támogatta (a döntéshozatalban 8 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 
 70/2014. (IV. 24.) Képviselő-testületi határozat  
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/B.§ (1) bekezdése 
és a 23. § (2) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI tv. 104.§ (1) g, pontjában biztosított 
jogkörében eljárva a Városi Bölcsőde magasabb vezetői álláshelyének a 
mellékletben szereplő pályázati kiírását és az előkészítő pályázati 
bizottság összetételét elfogadja. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg 
megbízott intézményvezető részére - Szaifertné Sas Ágnes - intézményvezetői 
feladatok ellátásáért a Városi Bölcsőde magasabb vezetői pályázatának 
lezártáig - 2014. április 1-jétől - bruttó havi 100 e Ft-ot állapít meg.  
 
Határidő: azonnal, folyamatos 
Felelős:   jegyző/egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 
Tizedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Zudor Ágnes háziorvos.  
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Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. Megköszöni a távozó Dr. Molnár Lajos elmúlt években 
végzett munkáját.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 8 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

71/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a MED-JUR Egészségügyi Szolgáltató Bt. (4032. Debrecen, Jenő u. 
2. képviseli: Dr. Molnár Lajos) ellátó orvosa Dr. Molnár Lajos Hajdúszoboszló 
város III. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő 
ellátására vonatkozó praxist értékesíteni kívánja Dr. Zudor Ágnes 
(szül:Debrecen, 1979.02.26. an: Kocsis Edit Róza, 4200. Hajdúszoboszló, 
Major u. 9. szám alatti lakos) háziorvos részére. 
 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, 
hogy Dr. Zudor Ágnes háziorvos személyét elfogadja és az 1./ pontban 
megjelölt körzetre vonatkozó feladat jövőbeni ellátása érdekében előszerződést 
köt Dr. Zudor Ágnes (Debrecen, 1979.02.26. nyilvántartási száma: 63813 ) 
háziorvossal. Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási előszerződés, 
majd a végleges szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződések 
ellenjegyzésére. 
 
3./Ezzel egyidejűleg a Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 
26/2013.(III.21.) számú határozata alapján készült 2013. április 18-án aláírt 
egészségügyi feladat-ellátási szerződést (6 db mellékletével együtt) - melyet  a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint megbízó és MED-JUR 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. mint megbízott között létrejött, ahol az ellátó 
orvos Dr. Molnár Lajos - a  megbízó 2014. augusztus 31. napjával felmondja.  
 
4./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, 
hogy Dr. Zudor Ágnes háziorvossal végleges feladat-ellátási szerződés 
megkötésének feltétele, hogy a doktornő praxisengedélyt kapjon és minden 
hatályos jogszabályi feltételnek megfeleljen a III. számú felnőtt háziorvosi körzet 
működtetéséhez.  
 
Határidő:  2014. augusztus 31. 
Felelős:  jegyző 
 

Tizenegyedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Kovács Petronella háziorvos.  
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
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Majoros Petronella: A doktornő Sárrétudvariból jött. Ingázni fog, vagy 
Hajdúszoboszlóra költözik?  
 
Dr. Kovács Petronella: Jelenleg Püspökladányban él, egyenlőre ingázni fog, de a 
jövőben Hajdúszoboszlón szeretne élni.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 8 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

72/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy a Carimed Egészségügyi Szolgáltató Bt. (Hajdúszoboszló, Luther u. 
37. képviseli: Kovács Attila Zoltán) ellátó orvosa Dr. Kovács Zoltán Sándor 
Hajdúszoboszló város VI. számú felnőtt háziorvosi körzet területi ellátási 
kötelezettséggel történő ellátására vonatkozó praxist értékesíteni kívánja Dr. 
Kovács Petronella (szül:Debrecen, 1980.07.17. an: Gombos Erika, 4171 
Sárrétudvari, Kossuth u. 85. szám alatti lakos) háziorvos részére. 
 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, 
hogy Dr. Kovács Petronella háziorvos személyét elfogadja és az 1./ pontban 
megjelölt körzetre vonatkozó feladat jövőbeni ellátása érdekében előszerződést 
köt Dr. Kovács Petronella (Debrecen, 1980.07.17. nyilvántartási száma: 65086) 
háziorvossal. Felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási előszerződést, 
majd a végleges szerződés aláírására, a jegyzőt a szerződések 
ellenjegyzésére. 
 
3./Ezzel egyidejűleg a Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 
26/2013.(III.21.) számú határozata alapján készült 2013. április 18-án aláírt 
egészségügyi feladat-ellátási szerződést (6 db mellékletével együtt) - melyet  a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, mint megbízó és Carimed 
Egészségügyi Szolgáltató Bt. mint megbízott között jött létre ahol az ellátó 
orvos Dr. Kovács Zoltán Sándor - a  megbízó 2014. október 31. napjával 
felmondja.  
 
4./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, 
hogy Dr. Kovács Petronella háziorvossal végleges feladat-ellátási szerződés 
megkötésének feltétele, hogy a doktornő praxisengedélyt kapjon és minden 
hatályos jogszabályi feltételnek megfeleljen a VI. számú felnőtt háziorvosi 
körzet működtetéséhez.  
 
Határidő:  2014.október 31. 
Felelős:  jegyző 

 
Tizenkettedik napirend:  
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Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. Minimális módosítások kerültek a rendeletbe. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 8 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának  
8/2014. (IV. 24.) önkormányzati rendelete  

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról  
 

(Terjedelme, táblázatai miatt jegyzőkönyvhöz mellékelve) 
 
Tizenharmadik napirend:  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 8 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendelete 

a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 
5/2009. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületen Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, és a 32. 
cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva, - az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 
egyetértésével - a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 5/2009. (II. 26.) 
önkormányzati rendelet 1. sz. függelékének 8. pontja az következők szerint 
módosul: 
 

8. Alkalmi és mozgóárusítás 

/gurulókocsi, sátor, asztal/ 

főszezonban 

(június 01-augusztus 31.)                        

 

A Szent István park és a Mátyás 

király sétányon kijelölt árushelyek 

esetében a főszezon időtartama 92 

nap, amely június 1. – augusztus 31. 

 

2 940.-Ft/m
2
/nap 

                      

 

 

 

 

 

 

 

940.-Ft/m
2
/nap 

 

 

 

 

 

 

 

  

655.-Ft/m
2
/nap 
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között vagy június 16. – szeptember15. 

között értendő, az engedélyes 

választása szerint. 

Az ezeken kívül eső júniusi illetve 

szeptemberi napok elő-, illetve 

utószezoni áron számolandók. 

 

elő – és utószezonban 

(május, szeptember) 

 

szezonon kívüli 

(október 01-április 30.) 

 

 

 

 

 

 

 

1 640.-Ft/m
2
/nap 

 

 

1 440.-Ft//m
2
/nap 

 

 

 

 

 

 

    

940.-Ft/m
2
/nap 

 

 

725.-Ft/m
2
/nap 

 

 

 

 

 

 

    

620.-Ft/m
2
/nap 

 

 

  440.-Ft/m
2
/nap 

 
2. § 

 
Ez a rendelet 2014. április 25-én lép hatályba. 
 
Tizennegyedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság és a pénzügyi, gazdasági 
bizottság is megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 7 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) 
szavazat és 1 tartózkodás (Tóth Attila) mellett támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

73/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az 
országos és helyi közúthálózati elemek cseréjével kapcsolatos szakértői anyag 
elkészítését az előterjesztésben foglaltak alapján. 
 
A szakértői anyag elkészítésére a Mélyépítési Tervező és Beruházó Kft. (4026  
Debrecen, Csók u. 5/A) ajánlata alapján bruttó 4.216.400,-Ft összeget biztosít  
a 2014. évi városi költségvetés tartalékkeret II. terhére.   
 
Határidő: 2014. szeptember 15.   
Felelős:   jegyző  

 
Tizenötödik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Az 5. pontról külön kellett szavazni, mivel elhangzott olyan vélemény, 
mely szerint a Barcsi kerítés ne legyen megépítve a Bocskai Áruház előtt, ez 1,7 
millió Ft + ÁFA összegbe kerülne. Az úttesten való átkelést szerette volna ezzel 
megakadályozni az előterjesztő, de a bizottság ezt nem támogatta. Az előterjesztés 
többi pontját viszont egyhangúlag támogatta a bizottság.   
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Dr. Sóvágó László: Egyetért a bizottsági döntéssel, nem lehet megakadályozni az 
úttesten való átkelést.  
 
Majoros Petronella: Olvasható az anyagban, hogy 4 db hirdetőtábla 
megvásárlására és kihelyezésére is sor kerül, amelyek reklámozási lehetőségként 
kínálkoznak majd. Már a tavalyi évben is interpellált a Major utca végén található 
trafóházzal kapcsolatosan, amely azóta is számos reklámmal borított. Ismét felhívja 
a figyelmet, hogy meg kellene keresni a trafóház tulajdonosát, az E-On-t és kérni, 
hogy távolítsa el a plakátokat. Mivel zöldövezetben, a fürdő előtt található a trafóház, 
talán érdemes lenne zöldre festeni.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés 5. pontját 5 igen (Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Tóth Attila), 3 nem (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Radácsi Gusztáv) szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó 
László) mellett – mivel költségvetést érint, minősített többség szükséges - nem 
támogatta; az előterjesztés többi pontját 9 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László, Marosi György Csongor, Tóth Attila) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

74/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – az V. pont 
kivételével -  támogatja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő köztéri 
utcabútorok beszerezését.  
 
Az utcabútorok beszerzésével, telepítésével a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-
t bízza meg. 
 
Határidő: 2014. július 31. 
Felelős:   jegyző 
 
(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

Tizenhatodik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki és a pénzügyi, gazdasági bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést. A pénzügyi bizottság nem, a városfejlesztési viszont 
egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. A körzet képviselőjeként elmondta, 
hogy a csapadékvíz-elvezető rendszerrel kapcsolatos pályázatban a Kocsis Pál és a 
Mathiász utca is szerepel, viszont a lakók, amikor megtudták, hogy a szépen  
rendben tartott utcájukon a zöld területet ezzel a beruházással feldúrják, a fákat ki 
kell vágni, a kapubejárókat is tönkretennék, kérelmet írtak, hogy ne valósuljon meg a 
beruházás azokban az utcákban. Ebből a két utcából egyébként a Surányi utca felé 
lefolyik a víz, itt nem okoz problémát a csapadék. Mindössze az utolsó 10 méteren 
van a lejtés miatt probléma, de szakemberek szerint ezt egy jóval alacsonyabb 
költségű szikkasztóárokkal meg lehetne valósítani. Ha támogatja a képviselő-testület 
a határozati javaslatot, akkor igen-t mond a lakók kérésére és az önrész is 
megmarad az önkormányzatnak.  
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Kanizsay György Béla: Annyi csak a problémája az anyaggal, hogy szerinte valami 
nem lett jól előkészítve, hiszen az önkormányzat megnyerte a pályázatot, megjelent 
a médiában is a felhívás a munkálatokkal kapcsolatosan. Ha a lakóknak van igazuk 
és nincs szükség árokra, mert lefolyik a víz, vagy mert nem esik ott annyi eső, akkor 
miért kerültek ezek az utcák be a pályázatba? Az ő körzetében legalább 5-6 utca 
van, ahol viszont nagy szükség lett volna arra, hogy ezt a pénzt felhasználják. Ez 
valamilyen szinten becsapása azoknak a lakóknak, akiknél nagy szükség lenne ezen 
munkálatokra. Az anyagban szerepel, hogy nem lehet átcsoportosítani más utcákra a 
pénzt, így elveszíti az önkormányzat ezt. Az önerő csökkentését bizonyos 
feltételekhez köti a kivitelező. Az ő körzetében, a Kender utcában lakók sem 
támogatták a munkákat, de megbeszélte velük, hogy szükség van erre és 
visszaállítanak mindent az eredeti állapotba, így már ők is örülnek annak, hogy 
rendezett lesz a környék.  Ha a jövőben hasonló munkálatok kezdődnek, 
egyeztessen a körzet képviselője vagy a hivatal az ott lakókkal, mielőtt elkezdik a 
beruházást.   
 
Dr. Sóvágó László: Egyetért azzal, hogy gondosabban kell eljárni, viszont lehetőleg 
minden lakossági igénynek meg kell felelni, ha az szakmailag megalapozott.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, 
Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Marosi György Csongor, Tóth Attila) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) 
és a következő határozatot hozta:  
 

75/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kocsis Pál és 
a Mathiász utca lakóinak kérését támogatja, így a "Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerének bővítése" tárgyú 
ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0041 azonosítószámú projekt műszaki tartalmát 
lecsökkenti a Kocsis Pál és a Mathiász utcák kivitelezési munkálataival.  
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a műszaki tartalom csökkentésével 
a megítélt támogatás is csökkentésre kerül.  
 
Utasítja a jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a Támogató felé a 
projekt műszaki tartalmának csökkentése, a támogatási szerződés módosítása 
érdekében.  
 
Határidő: 2014. június 30.  
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
Tizenhetedik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
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Sóvágó László, Marosi György Csongor, Tóth Attila) és 1 tartózkodás (Radácsi 
Gusztáv) mellett támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

76/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - kérelme 
alapján - egyetért a 2013. évben általa a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesületének 
nyújtott, 1.227.000 Ft állami támogatást megelőlegező önkormányzati 
támogatás visszafizetési határidejének legkésőbb 2014. december 31-ig történő 
meghosszabbításával. Felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó 
szerződés megkötésével.  
 
Határidő: 2014. április 30.  
Felelős:   jegyző  
 

Kanizsay György Béla: Ügyrendi javaslata van, kéri, hogy az ügy fontossága miatt a 
közbeszerzési tájékoztató napirendre vételéről újra szavazzon a testület, mivel már 
10 fővel van jelen. 
 
Dr. Sóvágó László: Mivel változott a testület összetétele, csak akkor teszi fel 
szavazásra, ha azzal mindenki egyetért. Volt ellenkező, ezért szavazás nem történt. 
 
Tizennyolcadik napirend:  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. 
Sóvágó László, Marosi György Csongor, Tóth Attila) és 1 tartózkodás (Radácsi 
Gusztáv) mellett támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

77/2014. (IV.24.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 
Tizenkilencedik napirend:  
 
Máté Lajos: Elfogadja az Arany János utca - Szilfákalja torkolattal, és a Keleti utca 
útburkolati jel felfestésével kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
Huszadik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: Javasolja, hogy Képviselő Asszony távolléte miatt a következő 
ülésre kerüljön át a napirend:  
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Kérdések:  
 
Majoros Petronella: Kérdés helyett kérése van. A mai nap is rávilágított arra, hogy 
bizonyos esetekben adott körzet képviselőjét még időben szerencsés lenne bevonni 
a folyamatokba. A csapadékvíz-elvezető pályázattal kapcsolatosan is ha időben 
megismerik a pályázat részleteit, elkerülhető lett volna a napirend tárgyalása, illetve 
a kerékpárúttal kapcsolatos előterjesztés sem került volna le a napirendről. Kéri, 
hogy a későbbiekben, ha jelentősebb beruházási munkálatok kezdődnek, akkor a 
szakbizottság, illetve a képviselő hadd vegyen részt a megbeszéléseken, 
egyeztetéseken.  
 
Interpellációk:  
 
Harsányi István: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. A vénszőlőskerti tulajdonosok 
keresték meg abban az ügyben, hogy jó néhány éve már az ő ingatlanuk 
védőerdőnek, védősávnak van minősítve a HAGE sertéstelep trágyatárolója miatt. 
Néhány éve korszerűsítették ezt a trágyatárolót. Két éve átminősítették a rendezési 
tervben, jelenleg a Fürj dűlőtől kifelé eső terület védőerdő. Ez igen sérelmes az ott 
lakó tulajdonosoknak, rombolja az ingatlanjaik értékét, hisz nem tudják alkalmazni 
azt a jogszabályt, amely lehetőséget ad a terület 3%-ának beépítésére. Le kellene 
csökkenteni ezt a védősávot. A HAGE biztosítsa ezt az erdősávot, ne a 
hajdúszoboszlói lakosok. Kéri, hogy a rendezési tervben legyen egy olyan javaslat, 
hogy a védősáv, védőerdő csökkenjen le a jogszabályoknak megfelelően.      
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Örvendi László: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. Körülbelül két 
hónappal ezelőtt a Hajdúszoboszlót elkerülő új 4. sz. útszakasz és a Kötelesi útfél 
kereszteződésében forgalmi rend-változás történt. Ezzel megakadályozták nem csak 
azt, hogy a főútról balra a Kötelesi útra rá lehessen fordulni, hanem azt is, hogy a 
Kötelesi útról a főútra rá lehessen hajtani, csak keresztülhajtást engedélyez az új 
forgalmi rend. Ezen a környéken gazdálkodók jogosan felháborodtak, hiszen nem 
lehetséges a több mint 6000 hektáron termő termények elszállítása a 4. sz. főúton. 
Rázúdul a városra az összes termény, hiszen a városon keresztül lehet csak 
elszállítani. Az a kérésük az ott gazdálkodóknak, hogy szüntessék meg ezt a forgalmi 
rend-változást. Állítsák vissza az eredeti állapotot, az elmúlt 10 évben, amióta ez az 
útszakasz megépült, mindössze egy baleset történt. Nem tudja elfogadni, hogy ezzel 
a gazdák ellen való gyakorlat bevezetésével a várost védik. Pont a mai napon kapta 
meg levelére a választ, amelyben kérésüket elutasítják. Kéri a polgármesteri hivatal 
illetékeseit, folytassák ezt az ügyet, olyan érvekkel támasszák alá a kérést, mint 
amelyeket előbb említett.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
A képviselő-testület ülése 15.25 órakor befejeződött.  
 

K.m.f. 
 

     Dr. Sóvágó László                           Dr. Vincze Ferenc 
         polgármester                                                                            jegyző 


