
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Hajdúszoboszló  Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
               2006. október     16-án   18.00 órakor kezdődött alakuló üléséről.  
 
 
Jelen vannak:  Dr.Sóvágó László polgármester, Kocsis Róbert,  Váradi     

Ferenc,  Majoros Petronella, Dr.Papp Jenő,  Erdei  Gyula,  
Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla,  Szandai 
Kázmér, Nagy Bálint,  Harsányi István, Dede Ernő, Tarcsi 
András, Máté Lajos, Marosi György, Dr.Rácz  Tiborné, 
Vágó Zsolt képviselők, Márton Attila országgyűlési                          
képviselő, Dr.Vincze Ferenc jegyző, Farkasné Dr.Ungvári 

                          Ilona aljegyző, Földesi János a városi választási bizottság  
                          elnöke,  a polgármesteri hivatal irodavezetői,  a városban  
                          működő  gazdálkodó szervezetek  vezetői, Virág Sándorné           
                          jegyzőkönyv-vezető, valamint érdeklődő állampolgárok 
  
 
 
Váradi Ferenc:  A himnusz  elhangzását követően korelnökként   üdvözölte  
a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes.  
A meghívó szerinti napirendet javasolta elfogadásra, javaslatával a 
képviselők 18  igen szavazattal egyetértettek.  
 

 

 

N A P I R E N D  :   
 

1./ Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választás         
      eredményéről  (szóbeli)  

Előadó: HVB  elnöke  
 
2./ Polgármester, majd képviselők  eskütétele, megbízóleveleik átadása 
     (szóbeli) 
 Esküvevő: korelnök, illetve polgármester 
           Átadó:  HVB elnöke  
 
3./ Polgármesteri programismertetés (szóbeli) 
      Előadó: polgármester   
 
4./ Alpolgármester választása, eskütétele  (szóbeli)  
          Előadó: polgármester  
 
5./ A polgármester illetményének megállapítása, összeférhetetlenség   
     megszüntetése és az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Előadó: polgármester  
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6./ Bizottságok megválasztása 
 Előadó: polgármester 
 
7./ Megbízás adása  szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatára 
     (szóbeli) 
 Előadó: polgármester 

 

   

 

Első napirend: 

 

Földesi János: A 2006. október 1-én tartott helyi és kisebbségi 
önkormányzati választás  a városban a megszokott módon rendben, 
jogszerűen és szakszerűen zajlott le. A választási, valamint a 
szavazatszámláló bizottságokba a jelölő szervezetek, független jelöltek 
tagokat delegáltak, ami nagyban elősegítette a választópolgárok 
megfelelő kiszolgálását is. A választási szervek áldozatos munkáját 
ezúton is megköszöni.  
A választási névjegyzékben szereplő választópolgárok száma – a 
bizottságok által a nap során felvett 6-al – 19297 volt. Közülük 
szavazóként megjelent 8948 fő, 46,37 %.  
 
A  választás eredménye a következő: 
 
Polgármester-választás:                                     Érvényes szavazat: 
                               
1. Dr.Sóvágó László (Összefogás – MDF)  4115 (47,00 %) 
2. Márton Attila (FIDESZ-KDNP-MAGOSZ)  3927 (44,92 %) 
3. Dr.Úr Attila Bendgúz (Civil Választási Szövetség    699 (7,99 %) 
 
 
Dr.Sóvágó László  megválasztott polgármesternek gratulál és jó munkát 
kíván. 
 
 
Az egyéni választókerületi képviselő-választás nyertesei: 
 (10-ből 9-et a  FIDESZ-KDNP-MAGOSZ jelöltjei nyertek) 
 

   1. vk.   Kocsis Róbert   (FIDESZ-KDNP-MAGOSZ)          381  szavazattal    
   2. vk.   Váradi Ferenc   (független)     322  szavazattal         
   3. vk.   Majoros Petronella (FIDESZ-KDNP-MAGOSZ)     422  szavazattal                
   4. vk.   Harsányi István) (FIDESZ-KDNP-MAGOSZ)         509  szavazattal 
   5. vk.   Szandai Kázmér (FIDESZ-KDNP-MAGOSZ)  446  szavazattal  
   6. vk.   Örvendi László   (FIDESZ-KDNP-MAGOSZ)         408  szavazattal       
   7. vk.   Vágó Zsolt   (FIDESZ-KDNP-MAGOSZ)                503  szavazattal 
   8. vk.    Nagy Bálint   (FIDESZ-KDNP-MAGOSZ)              280  szavazattal  
   9. vk.    Dr.Rácz Tiborné   (FIDESZ-KDNP-MAGOSZ)      232  szavazattal          
 10. vk.    Dr.Papp Jenő   (FIDESZ-KDNP-MAGOSZ)          516  szavazattal         
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Kompenzációs  listán megválasztott képviselők:  
 

1. Kanizsay Béla   (MSZP) 
2. Dede Ernő   (MSZP) 
3. Erdei Gyula  (MSZP) 
4. Marosi György Csongor  (Összefogás-MDF) 
5. Radácsi gusztáv  (Összefogás-MDF) 
6. Tarcsi András  (SZDSZ) 
7. Máté Lajos  (Civil Választási Szövetség) 

 

 A megválasztott képviselőknek gratulál és jó munkát kíván. 

 

Cigány települési kisebbségi önkormányzati választás:  

Itt csak a külön névjegyzékbe felvettek szavazhattak, a szavazás napján 158 
fő kisebbségi választópolgár. Közülük 76-an (48,1 %) adtak le szavazatot, a 
14 jelölt közül legfeljebb 5-re. Az érvényes szavazatok száma 205 volt.  

A megválasztott cigány kisebbségi képviselők (mindegyik a Roma Polgárjogi 
Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei szervezetének jelöltje és újként 
bekerült a kapott szavazatszám szerinti sorrendben). 

 1. Nagy Gina   43 szavazattal 
 2. Galyas István  34 szavazattal  
 3. Balogh Sándor Tibor  31 szavazattal  
 4 Jónás Sándor Miklós 27 szavazattal 
 5. Olech Barbara  25 szavazattal 
 
A megválasztott kisebbségi képviselőknek gratulál és jó munkát kíván 
 
 

 

Második napirend:  

 

A polgármester, majd a képviselők  eskütételére  és megbízóleveleik 
átadására került sor. 

 

 

Harmadik napirend:  

 

Dr.Sóvágó László:  Programbeszédében elmondja, bár ötödik alkalommal 
van módjában letenni a polgármesteri esküt,  most is rendkívüli 
megtiszteltetésnek tekinti. Több ezer ember bizalmából vezetni egy várost 
óriási feladat és kihívás. Köszöni  a város polgárainak, hogy újabb négy évre 
megbízták szeretett városuk Hajdúszoboszló irányításával.  Köszöni sokak 
segítségét, biztatását, szavazatát.  



 4 

Szoros volt a polgármester-jelöltek közötti verseny, amelyhez sok más ok 
mellett maga is hozzájárult. Túlzottan csak az eredményekre koncentrált, 
bízott abban, hogy a város nagymértékű fejlődése önmagában is elég a 
sikerhez. Nem jutott el a választókhoz az, hogy látta a hibákat, 
hiányosságokat is, törekedett a változtatásra. Hagyta, hogy időnként ez 
beletörődésnek tűnjön, az elvárhatónál kevesebbet szerepelt.   Határozottan 
leszögezi: van benne erő és kitartás a megújulásra, és éppen a szoros 
verseny ébresztette rá, hogy nem  ülhet a babérjain! A figyelmeztetés is 
hasznos, ha időben érkezik, ezért be fogja bizonyítani, hogy az újra 
megszerzett bizalomtól megújulva, teljes energiával, reális tervekkel 
felvértezve vág neki az  elkövetkező négy esztendőnek.  
Tanult azok szavazatából is, akik nem őt választották, tekintettel lesz a másik 
két polgármester-jelölt által javasolt elképzelésekre is.  szeretné, ha a ciklus 
lezártával látszana: a polgármester mindent megtett a város sikeréért még 
akkor is, ha valószínűleg lesznek el nem végzett feladatok, mert az már most 
jól látható, hogy  a pénzszűke fokozódik.  
10 egyéni körzetből kilencben a FIDESZ-KDNP-MAGOSZ képviselőjelöltje  
győzött, csak a 2-es körzetben, illetve a polgármester-választáson 
veszítettek. Reményei szerint ez nem jelenti  azt, hogy megszűnik a városra 
eddig jellemző politikai egyetértés,  bölcsesség. Szeretné, ha továbbra is 
nyugodt, alkotó légkör jellemezné a testület munkáját. Tisztában van a 
realitásokkal, mindent megtesz az értelmes, okos, a város érdekében 
született kompromisszumok érdekében. Valamennyiüknek, akik  bekerültek a 
testületbe, csak az lehet a közös érdekük, hogy sikeresen fejlesszék tovább 
a várost.  Örömmel nyugtázza, hogy a mai ülést előkészítő megbeszélések  
konstruktív légkörben, tárgyszerűen zajlottak. Még a nyertes politikai erőtől 
sem érzett kizárólagosságra való törekvést, kevés város mondhatja el 
magáról, hogy már az alakuló ülésre megtörtént a személyi kérdések teljes 
körének rendezése.  
Sokakkal ellentétben nincs szüksége elképzelései módosítására, nem tett 
megvalósíthatatlan ígéreteket, ugyanazt mondhatja, mint a választások előtt. 
Inkább vállalta, hogy kevesebbet ígér és számon kérhető marad, mintsem a 
több szavazat reményében álmokat kergessen,  de később csalódást 
okozzon.  
Az alapinfrastruktúra kiépítettsége a városban az átlagosnál jobb. Ettől 
függetlenül 2010-ig ki kell építeni a teljes csatornahálózatot, amely már most 
is meghaladja a 80 %-ot. Döntően pályázati pénzekre kell alapozni, amelyet 
önkormányzati forintokkal és lakossági hozzájárulással lehet kiegészíteni. 
Meg kell oldani az alapvető belvízgondokat, ez több 10 millió forintot igényel. 
Nem elég azonban csak az önkormányzattól várni a megoldást, érvényt kell 
szerezni annak a rendelkezésnek is, amely szerint mindenki köteles az 
ingatlana előtt húzódó csatornát, árkot rendben tartani. A városi úthálózat 
rendbetétele is égető feladat. Jelentős eredményeket csak akkor  érhetnek 
el, ha pályázati pénzeket sikerül szerezni. Egy-egy utca felújítása helyett 
elengedhetetlen átfogó, az egész városra kiterjedő terv készítése, majd 
teljesítése a rendelkezésre álló pénzek szabta mértékig.  
Az idegenforgalom a város éltető eleme. Alapvető cél, hogy megőrizzük 
szerepünket a magyar idegenforgalomban. Óriási a verseny, aki nem  
fejleszt, az veszít. A célokat jól segítené, ha sikerülne – döntően pályázati 
pénzekből – megépíteni a  fedett élményfürdőt, a turisztikai központot. 
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Fontos feladat a kulturális és szabadidős programok biztosítása, a szezonális 
jelleg csökkentése.  
Az eddigiekhez hasonlóan  el kell készíteni az önkormányzat  gazdasági 
ciklusprogramját, amelyet széleskörű előkészítés előzzön meg. Alapját 
képezheti ennek a jelöltek, jelölő szervezetek programja, a lakosság 
észrevételei, javaslatai, a városban működő szervezetek, egyesületek 
hasznos állásfoglalásai.  
Hajdúszoboszló város eddig is eredményes volt a különböző pályázatokban, 
pl. az elmúlt ciklusban 2,6 milliárd forintot sikerült ilyen módon szerezni. A 
rövidesen megnyíló további európai uniós források újabb kihívást jelentenek. 
Vállalkozók, civil- és érdekvédelmi szervezetek bevonásával, a hivatal ezzel 
foglalkozó dolgozóinak koordinálásával minden lehetőséget meg kell ragadni 
a város fejlesztése érdekében. Segíteni kell a nem önkormányzati 
elképzelések megvalósítását is.  
A befektetések ösztönzése, az ipartelepítés, a fialatok Hajdúszoboszlón 
maradásának elősegítése egy tőről fakadó jogos elvárások, de előrelépés az 
elmúlt  időszakban nem, vagy csak alig történt. Széles körű összefogásra 
van  szükség, kéri   az  országgyűlési képviselők segítségét is. Szóba jöhet 
az önkormányzati tulajdonban lévő területek rendszeres hasznot hozó  
hasznosítása is. Szakemberek segítségére alapozva  többet kell tenni a 
fejlesztések városba csábítása érdekében. Remények szerint a 
decemberben átadandó  autópálya nagyot lendít   lehetőségeinken.  Tovább  
kell folynia a korszerű,  mérhető teljesítményt hatékonyan nyújtani képes, 
ügyfélbarát, szolgáltató polgármesteri hivatal kiépítésének. 
A környezetvédelem, környezettisztaság, városkép még mindig nem éri el a 
kívánt szintet. Hiba lenne, ha azt hinnénk, hogy  minden pénz kérdése. A 
portánk körüli rendezettség, tisztaság,  lakókörnyezetünk szépítése – azon 
túl, hogy önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettségünk – döntően 
igényesség, hozzáállás kérdése.  Az érvényes előírásokat megszegők ellen 
– a többség érdekében – szigorúbban kell eljárni.  
A város cégei alapvetően eddig is jó munkát végeztek. A rendezett városkép 
fenntartása érdekében  továbbra is számít a Városgazdálkodási Zrt. 
színvonalas munkájára. A Gyógyfürdő Zrt. jelentős fejlesztések előtt áll, 
amelyet jó szívvel támogat. A közüzemi díjak a városban érezhetően 
alacsonyabbak az országos átlagnál, amelyet megőrizni – a szolgáltatási 
színvonal fenntartása mellett – a Közüzemi Kft. egyik legfontosabb feladata.  
A város intézményhálózata kialakult, maga átszervezéseket  nem tervez, 
működtetésük a legfontosabb feladat. Fel kell  azonban hívni a figyelmet 
arra, hogy az elhíresült konvergencia program célul tűzte ki az állami és 
önkormányzati alkalmazottak  létszámának csökkentését, amely alól 
várhatóan  nem térhetnek ki. Ettől függetlenül az intézmények felújítása, 
korszerűsítése,  a gyermekek tanulási feltételeinek javítása nem 
hanyagolható el.  
A polgármester nem mindenható ura a városnak, egyedül kevésre jut, mások 
támogatására szorul. Együttműködés a képviselőkkel, jó kapcsolat   
Hajdúszoboszló  polgáraival, a város mindenkori anyagi helyzete – mind-
mind befolyásolják munkáját, az elérhető eredményeket. Csak valamennyi 
feltétel megléte esetén lehet maradandót alkotni. Ma az anyagiak 
előteremtése látszik a legnehezebbnek, pedig ennek hiánya 
elhomályosíthatja  a többi tényező sikerét. Az pedig  borítékolható, hogy 
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nehéz évek jönnek, az állami támogatások tovább apadnak. Az 
együttműködés azonban tőlünk függ, amelyre nyitott.  Gondol itt elsősorban a 
szakmai érdekképviseleti szervekre (pl. kereskedelmi és iparkamara), civil 
szervezetekre, pártokra, lakossági fórumokra, egyesületekre.  
Elfogadja, hogy a közös gondolkodás érdekében meg kell mozdítani a város 
társadalmát. Ez nem gesztus, hanem szükségszerűség, mert kellő 
összefogás, támogatottság nélkül sem a képviselők, sem a polgármester 
nem képes megfelelni a jogos elvárásoknak.  Ide tartozik a nyilvánosság, 
amely a köz érdekében dolgozók feletti egyik legfontosabb kontroll. Ha a 
döntésekhez a  város polgárainak támogatását igényelik, akkor 
tájékoztatásuk érdekében is többet kell  tenni. Különösen igaz ez a város 
gazdálkodására, pénzügyi helyzetére, ezért keresi a módját, hogy a 
költségvetés tengernyi számadatából kiindulva, hogyan lehetne mindenkihez 
érthetően szólni.  
A Hajdúszoboszlón élőknek, a város polgárainak minimálisan egy közös 
jellemzőjük van: valamennyien nagyon szeretik a várost.  Vélhetően az 
elvárás is közös: az itt élőknek nyújtson kellemes életteret, adja meg 
mindazt, amit a ma embere joggal vár el.  A célhoz vezető utat azonban 
különböző féle módon képzelik el. Így  azt nem vállalhatja, hogy mindenkinek 
megfelel, de azt határozottan ígéri, a többség elvárása szerint dolgozik.  
Reményei szerint  négy év múlva megállapíthatják, hogy előre léptek, hogy 
csökkentek a megoldásra váró gondok, hogy épült, szépült, gyarapodott a 
város, hogy közelebb kerültek az európai szintű Hajdúszoboszlóhoz.  
 

 

Negyedik napirend: 

 

Dr.Sóvágó László:  Az önkormányzati törvény és  az önkormányzat  
szervezeti működési szabályzata szerint a képviselő-testület saját tagjai 
közül  a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a polgármester 
helyettesítésére, munkájának segítésére társadalmi megbízatású 
alpolgármestert választ. Dr.Papp Jenőt, mint a testület legrégebbi tagját  
javasolja alpolgármesternek. Alkalmasnak tartja a feladat ellátására. 
Előzetes konzultációk eredménye  szerint Dr.Papp Jenő  a képviselők 
többségének támogatását bírja.  
Mivel  bizottságokat még nem hoztak létre, a titkos szavazás 
lebonyolítására szavazatszámláló bizottság létrehozását javasolja.  A 
szavazatszámláló bizottság elnökének Marosi György,  tagjainak Örvendi  
László és Dr.Rácz Tiborné képviselőket  javasolja megválasztani.  
 
A képviselők a javaslatot  18 igen szavazattal egyhangúlag   elfogadták, 
az alábbi határozatot hozták:  
 
 

181/2006. (X.16.) Képviselőtestületi határozat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  az 
alpolgármester személyéről  titkos szavazással dönt és lebonyolítására 
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szavazatszámláló bizottságot  hoz  létre, amelynek elnöke: Marosi 
György, tagjai: Örvendi László és Dr.Rácz Tiborné képviselő.  
 
Határidő:   azonnal  
Felelős:     a bizottság elnöke  
 

 
Marosi György:   A titkos szavazást követően a  szavazatszámláló  
bizottság megállapította, hogy a leadott szavazatok száma 18, az 
érvényes szavazatok száma 18. 
Dr.Papp Jenőre leadott igen szavazatok  száma 18.  A titkos szavazás 
eredményeként megállapítja, hogy a képviselők Dr.Papp Jenőt  társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré választották.  
 
 

182/2006. (X.16.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete 
társadalmi megbízatású alpolgármesterré  titkos szavazással 
Dr.Papp Jenőt  választotta.  
 
Határidő: - - - 
Felelős:   - - - 

 

 
 
Ezt követően Dr.Papp Jenő alpolgármester eskütételére került sor.  
 

 

 

Ötödik napirend:  

 

A képviselők  a  polgármester illemtényének megállapítására, 
összeférhetetlenség megszüntetésére előterjesztett határozatit javaslatot  
17 igen szavazattal  (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Örvendi László, Vágó Zsolt, Nagy 
Bálint, Dr.Rácz Tiborné, Dr.Papp Jenő, Marosi György, Máté Lajos, Tarcsi 
András,  Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dede Ernő,  Erdei Gyula) 
egyhangúlag elfogadták. 
(Dr.Sóvágó László nem vett részt a szavazásban.) 
 
 

183/2006. (X.16.) Képviselőtestületi határozat.  
 
a.) Hajdúszoboszló Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Dr.Sóvágó László  polgármester illetményét 496.800 Ft/hó, 
költségtérítését 149.040 Ft/hó összegben állapítja meg az 1994. 
évi LXIV. törvény 3. §-a és 4/A. §-ának (3) bekezdése alapján.   
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b.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) bekezdésének b., pontja 
alapján hozzájárul, hogy Dr.Sóvágó László polgármester a 
Hajdúszoboszlói Kösely Mezőgazdasági Rt. Felügyelő 
Bizottságában továbbra is tag lehessen.  
A polgármester „Hajdúszoboszló Város Fejlesztéséért” 
önkormányzati közalapítvány kuratóriumi elnökségéről történt 
lemondása miatt megbízza a jegyzőt a következő ülésre 
előterjesztés tételével, a közalapítványra vonatkozóan.  
 

Határidő:    a.) pontra: 2006. október 31. 
  b.) pontra: 2006. november 30. 
Felelős:     jegyző 
 
 
 

A képviselők  az  alpolgármester  tiszteletdíjának megállapítására 
előterjesztett határozati javaslatot  17 igen szavazattal  (Kocsis Róbert, 
Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Örvendi László, Vágó Zsolt, Nagy Bálint, Dr.Rácz Tiborné, Dr.Sóvágó 
László,  Marosi György, Máté Lajos, Tarcsi András,  Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Dede Ernő,  Erdei Gyula) egyhangúlag elfogadták. 
(Dr.Papp Jenő  nem vett részt a szavazásban.) 
 
 

184/2006. (X.16.) Képviselőtestületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Dr.Papp Jenő  társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 
198.000 Ft/hó, költségtérítését 15.000 Ft/hó összegben állapítja meg 
2006. október 16-tól, az 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdés  
b., pontja alapján  
 
Határidő:  2006. november 10. illetve folyamatos 
Felelős:    jegyző 

 
 
 
 

Hatodik napirend: 
 
Dr.Sóvágó László:  A bizottságok megválasztott nem képviselő tagjai az 
esküt a következő képviselőtestületi ülésen teszik le. 

 
 
A képviselők az előterjesztett  határozati  javaslatot 18 igen szavazattal  
egyhangúlag elfogadták és a következő határozatot hozták:  
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185/2006. (X.16.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. 
évi LXV. törvény 22. §-a és 24. §-a, valamint az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzata alapján bizottságait az alábbiak szerint választja 
meg:  

 

 

Pénzügyi, gazdasági bizottság:  

Elnöke:   Szandai Kázmér  
Képviselő tagjai:  Marosi György  

Vágó Zsolt  
Harsányi István  
Kanizsay Béla 

 
Nem képviselő tagjai:  Csetnyák Jánosné     

Böcsödi István  
    Turi László 

                                                   Tóth  István 
 
Ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság:  
 

Elnöke:   Marosi György 
Képviselő tagjai:   Örvendi László 

Dr.Rácz Tiborné 
 

Nem képviselő tagjai: Dr.Leel-őssy Ildikó  
    Kiss Gábor  

 
Egészségügyi, szociális  bizottság: 
 

Elnöke:   Dr.Rácz Tiborné 
Képviselő tagjai:   Majoros Petronella 

Radácsi Gusztáv  
Váradi Ferenc 

 
Nem képviselő tagjai:  Dr.Rádai Sándor  
    Dr.Garai Zsigmond 
    Nagy Sándorné  

 
Mezőgazdasági bizottság: 

 
Elnöke:    Örvendi László  
Képviselő tagjai:   Majoros Petronella 

Tarcsi András 
 
Nem képviselő tagjai:  Kovács Károly  

Hámos András  
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Idegenforgalmi bizottság:  
 

Elnöke:    Máté Lajos 
Képviselő tagjai:   Erdei Gyula  

Kocsis Róbert  
 
Nem képviselő tagjai:       Dianiska Csaba 
    Kanizsay György Béla  
 

 
Városfejlesztési, műszaki bizottság:  
 

Elnöke:   Harsányi István  
Képviselő tagjai:   Kanizsay Béla  
      Váradi Ferenc 

Radácsi Gusztáv  
Vágó Zsolt 

 
Nem képviselő tagjai:  Kovács András   

Tóth Lajos 
Csáti Imre 
Domokos János 

 
 
Oktatási bizottság:  
 

Elnöke:    Erdei Gyula  
Képviselő tagjai:   Tarcsi András,  

Dede Ernő,  
Szandai Kázmér  
Nagy Bálint 

 
Nem képviselő tagjai:  Márton Károly   

     Takács Tamás   
Matusz Imre   
Haller Lászlóné  

 
 
 

Kulturális és sport bizottság:  
 
Elnöke:   Nagy Bálint 
Képviselő tagjai:  Kocsis Róbert  
    Máté Lajos 
    Dede Ernő 
 
Nem képviselő tagjai: Csetnyák János  
    Horváth Róbert    
    Totyik Tamás László  
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Önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok felügyelő 
bizottságai:  
 

Városgazdálkodási Zrt.  
Elnöke:    Tarcsi András 
Tagjai:   Majoros Petronella 

Radácsi Gusztáv  
 
HUNGAROSPA Zrt 

Elnöke:    Kocsis Róbert  
Tagjai:    Dede Ernő 
     Dolgozói alapítvány képviselője  

 
Közüzemi Kft.  

Elnöke:    Kanizsay Béla  
Tagjai:   Várai Ferenc  
    Vágó Zsolt  
 
 

Határidő:  - - 
Felelős: - -  
 
 

 

Hetedik napirend:  
 
Dr.Sóvágó László:  Javasolja, hogy  az ügyrendi, igazgatási, jogi 
bizottság  az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát 6 
hónapon belül vizsgálja felül és módosítására vonatkozó rendelet 
tervezetet terjesszen  elő.  
 
A képviselők  az előterjesztett határozati javaslatot 18 igen szavazattal 
(Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Dr.Papp Jenő, Majoros Petronella, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Örvendi László, Vágó Zsolt, Nagy 
Bálint, Dr.Rácz Tiborné, Dr.Sóvágó László,  Marosi György, Máté Lajos, 
Tarcsi András,  Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dede Ernő,  Erdei 
Gyula) egyhangúlag elfogadták és a következő határozatot hozták:  
 
 

186/2006. (X.16.) Képviselőtestületi határozat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megbízza ügyrendi, igazgatási, jogi bizottságát az önkormányzati 
szervezeti és működési szabályzat 6 hónapon belüli 
felülvizsgálatával és a rendelet-tervezet előterjesztésével.  
 
Határidő: 2007. április 16. 
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Felelős: bizottsági elnök  
 

 
 

A képviselőtestület ülése  a  szózat  elhangzását követően 19,20 órakor  
befejeződött. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 

Dr.Sóvágó László     Dr.Vincze Ferenc  
  polgármester                                                            jegyző 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 


