
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2007. április 19-én 14.00 órakor kezdődött  nyilvános üléséről.  
 
 
Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő al-

polgármester, Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István, Ör-
vendi László, Szandai Kázmér, Nagy Bálint, Máté La-
jos, Marosi György Csongor, Kanizsay Béla, Nagy 
Bálint, Vágó Zsolt, Dede Ernő képviselők, Márton At-
tila országgyűlési képviselő, Dr. Vincze Ferenc jegy-
ző, Lőrincz László pénzügyi, gazdasági irodavezető-
főkönyvelő, Bárdos Ilona irodavezető-helyettes, 
Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-
főmérnök, Nagyné dr. Kézi Éva egészségügyi, szoci-
ális irodavezető, Varga Imre oktatási, művelődési és 
sport irodavezető, Jenei Tibor idegenforgalmi refe-
rens, technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető.  

 
  Dr. Papp Jenő 14.40 órakor, Nagy Bálint 15.30 órakor érkezett.  
 Kocsis Róbert 15.15 órakor, Vágó Zsolt 15.50 órakor távozott.  

    
Erdei Gyula képviselő hiányzott az ülésről.  

 
Dr. Sóvágó László: A meghívóban feltüntetett napirendek megtárgya-
lását javasolta, azzal a módosítással, hogy az Országos Labdarúgópá-
lya Létesítési Programban való részvételről kiosztott előterjesztést, va-
lamint befektetéseket, fejlesztéseket előkészítő munkacsoport megala-
kításáról szóló kiküldött előterjesztést vegye fel a napirendek közé a 
képviselő-testület, illetve a 8/h napirend levételét javasolja az előter-
jesztő.  
 
A képviselő-testület az Országos Labdarúgó Létesítési Programban va-
ló részvételről szóló előterjesztés felvételével 13 igen szavazat, a be-
fektetéseket, fejlesztéseket előkészítő munkacsoport megalakításáról 
szóló előterjesztés felvételével 10 igen, 1 nem szavazat és 2 tartózko-
dás mellett egyetértett, a módosított napirendet 14 igen szavazat mel-
lett elfogadták.  
 

N a p i r e n d:  
 

1.) Önkormányzati gazdasági társaságok közgyűlésére felkészülés  
a.) Hungarospa Zrt. 
b.) Városgazdálkodási Zrt. 
c.) Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. 

      Előadók: gazdasági társaságok vezetői 
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2.) Jelentés a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzati   
      közalapítványok 2006. évi pénzügyi beszámolója 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
3.) Előterjesztés kistérségi központi orvosi ügyelet létrehozására 
      Előadók: jegyző 
                     Egyesített Egészségügyi Intézmények igazgató főorvosa 
 
4.) Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának     
      elfogadására   

                   Előadók: ügyrendi, igazgatási jogi bizottság elnöke  
                                   jegyző 

 
5.) Előterjesztés önkormányzati befektetési tájékoztató tartalmának  
     meghatározására 
     Előadó: jegyző 
 
6.) Előterjesztés közterület használatról szóló önkormányzati rendelet  
     módosítására  
     Előadó: irodavezető-főmérnök  
    
7.) Előterjesztés a belterületi határ módosítására            

                   Előadó: főépítész 
 
  8.) Vagyonnal kapcsolatos előterjesztések: 
         a.) Hungarospa Zrt-vel üzemeltetési szerződés megkötése, 
         b.) a Baross utca – Szél-zug összenyitásáról, 
         c.) PB gáztartály létesítésére, 
         d.) beépítési kötelezettség meghosszabbítására, 
         e.) a Soproni-temető felszámolására, 
         f.) kisajátítási eljárás megindítására, 
         g.) fogott telkek értékesítésére, 
         h.) a 3049 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére, 
         i.) a Dózsa Gy. u. 2. szám  alatti ingatlan értékesítésére 
         Előadó: irodavezető-főkönyvelő           

 
9.) Oktatási iroda előterjesztései:  
       a.) az Önkormányzati Minőségirányítási Program kiegészítésére, 
       b.) ajándékozási szerződés jóváhagyására 
       Előadó: irodavezető  
 
10.) Előterjesztés Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatával ingatlanügyben  
        történő megállapodásra 
       Előadó: jegyző 

 
11.) Előterjesztés az ÉA-TEUT 2007. pályázatokról 
        Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
12.) A Jobbik Magyarországért Mozgalom felajánlása 
        Előadó: Vona Gábor elnök 
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13.) Előterjesztés az Országos Labdarúgópálya Létesítési Programban való    
        részvételre 
        Előadó: oktatási, művelődési iroda vezetője  
 
14.) Előterjesztés befektetéseket, fejlesztéseket előkészítő munkacsoport  
        megalakításáról  
        Előadó: Szandai Kázmér képviselő  
    
15.) Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 
        Előadó: polgármester 
 
16.) Kérdésre, interpellációkra válaszok: 
        a.) Erdei Gyula interpellációira válasz, 
        b.) Dr. Rácz Tiborné interpellációira válasz, 
        c.) Szandai Kázmér interpellációira válasz, 
        d.) Vágó Zsolt interpellációjára válasz,  
        e.) Kocsis Róbert interpellációjára válasz, 
        f.) Marosi György Csongor interpellációjára válasz 
       Előadó: jegyző 
                    irodavezető-főmérnök  
 

 
Bejelentések, kérdések, interpellációk  

 

Zárt ülésen:  
 
Előterjesztés bírósági ülnökök megválasztására  
 Előadó: jegyző 
 
 

Első napirend:  
 
A.,  

A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Hajdú-
szoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság vezérigazgatója és a Zrt. vezető munkatársai.  
 
Czeglédi Gyula: Az előterjesztésben szerepel minden fontosnak tartott 
tényező. A helyi sajtón keresztül a lakosság részletesen tájékoztatva lesz 
a cég tavalyi munkájáról, illetve az idei üzleti tervről.  
 
Váradi Ferenc: Az első rész 9. oldalán szerepel, hogy a területhasználati 
díj a következő években ne kerüljön emelésre. A mondatot törölné, korai 
ezt kijelenteni évekre előre. A területhasználati díjat módosítani kellene 
vagyonhasználati díjra. Az uszoda tetőfelújítása 10,9 millió forintba került, 
ebből a biztosító 4,3 millió forintot megtérített, amely az egyéb bevételek 
között lett elszámolva. Ez úgy értelmezhető, hogy az összes költség az 
uszodát terheli. Az ingatlan bérbeadás gazdaságos üzletága a fürdőnek. A 
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bérleti díj megemelésével nem ért egyet, azt a tulajdonosok át fogják hárí-
tani a vendégekre. A 3. rész 16. oldalán szerepel, hogy a behajthatatlanná 
vált kintlévőségek hitelezési vesztéségként kerültek a nyilvántartásból ki-
vezetésre. Miből keletkezett ez a 4,5 milliót meghaladó kintlévőség és ho-
gyan vált behajthatatlanná? A használt munkaruhákat érték nélkül tartja 
nyilván a fürdő. Ezeknek a ruháknak kihordási idejük van, visszakerülnek 
a dolgozókhoz. A 18. oldalon „lejáró kötelezettségek” helyett „lejárt kötele-
zettségek” a megfelelő kifejezés. A 6. rész 5. oldalán a bérleti díj bevéte-
lek 7%-os emelésével nem ért egyet. A 6. oldalon az elektromos energiá-
val kapcsolatos bekezdést véleménye szerint szakember nem látta. A 
2007. évi beruházásoknál a strandfürdő burkolatának cseréjére szánt 39,5 
millió forintot nagyon soknak tartja. Javasolja, hogy a továbbiakban a kép-
viselő-testület a kutak paramétereinek változásáról tájékoztatást kapjon.  
 
Kanizsay Béla: A burkolatcserének örül, javasolja viszont a Campingtől 
a fürdő bejáratáig vezető kerítés rendbetételét. Jónak tartja az anyagot, 
javasolja elfogadásra.   
 
Máté Lajos: Színvonalas anyagot állított össze a fürdő. Az 
eredménykimutatásban az szerepel, hogy az előző évhez képest az Rt. 
26%-kal növelte nettó árbevételét. Az anyagjellegű ráfordítások eköz-
ben 69%-kal, a személyi jellegű ráfordítások 30%-kal nőttek. Az üzemi 
eredmény viszont csak 1%-kal nőtt. Szerepel az is az 
eredménykimutatásban, hogy 23 millió forintos plusz bevétele keletke-
zett az Rt-nek. Ezekből az derül ki számára, hogy az a 4 milliárd forin-
tos vagyon, ami a fürdőben működik, mintegy 45-50 milliós eredményt 
termel mindössze, az önkormányzat kasszájába pedig jelentős össze-
get nem helyez. Hosszú távon el kell érni, hogy nagyobb hasznot hoz-
zon a városnak ez a vagyon.  
 
Czeglédi Gyula: Elsőként a Váradi képviselő úr által felvett észrevéte-
lekre válaszol. A szerződés aláírását követően területhasználati díj lesz 
a helyes kifejezés. Az Árpád Uszodának azért romlott a jövedelmező-
sége, mert a plusz 10,9 millió forintot rá kellett költeni a tetőjavításra. A 
biztosító által megtérített összeget egyéb bevételként kell elszámolni. 
2006-ban nem történt a bérlők számára bérleti díj emelés. Két év alatt a 
7%-os emelés nem tekinthető magasnak. A 4,5 millió forintot meghala-
dó kintlévőség egy német utazási iroda csődje miatt keletkezett. Ez az 
iroda korábban 10 éven keresztül szállította a német vendégeket Haj-
dúszoboszlóra. A használtruhák érték nélküli nyilvántartása azért gya-
korlat, mert sok a szezonális, visszatérő dolgozó, akik ugyanazt a ruhát 
kapják vissza, amit előzőleg leadtak. A kihordási idő után selejtezésre 
kerülnek a ruhák. Egyetért a „lejáró kötelezettségek” kijavításával „le-
jártra”. Ez évben célul tűzte ki az Rt. elektromos szakember alkalmazá-
sát, aki az energetikai feladatokat is ellátná. A burkolatfelület cseréjével 
a balesetek elkerülése és a vevői elégedettség fokozása a cél. 
Kanizsay képviselő úr észrevételével kapcsolatosan elmondta, hogy a 
kerítések állapotát is igyekszenek folyamatosan javítani. Máté Lajos 
képviselő úr által elmondottak tulajdonosi döntést érintő felvetések, nem 
a menedzsment feladata reagálni ezekre.   
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Majoros Petronella: A fürdő jelentős költséget fordít PR és marketing 
tevékenységre, ez nagyon fontos minden, hajdúszoboszlói turisztikai 
vállalkozás számára. Közvetve pedig a városnak jelentős hozamot je-
lent.  
 
A képviselők az előterjesztett beszámolót 15 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szan-
dai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Sóvágó László) szavazat és 1 tartózkodás (Máté Lajos) mellett elfogadták;  
15 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Váradi Fe-
renc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László)szavazattal egyetértettek azzal, 
hogy az Rt. közgyűlésén az önkormányzatot Kanizsay Béla képviselje és 
a következő határozatot hozták:  
 
71/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Rész-
vénytársaság  

 
1. a.) jelentését a társaság 2006. évi üzleti tevékenységéről; 
      b.)a Felügyelő Bizottság jelentését a 2006. gazdasági évről; 

        c.) a könyvvizsgáló jelentését a 2006. gazdasági évről; 
d.) 2006. évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót 4.645.719 
ezer forint mérleg főösszeggel, és a 2006. évi 79.601 ezer forint 
mérleg szerinti eredmény teljes összegének  eredménytartalékba 
helyezését; 

        d.)2007. évi üzleti tervét, 
        e.)alapító okiratának módosítását; 
         f.)alaptőkéjének felemelését 

 
  javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. 

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

egyetért Czeglédi Gyula vezérigazgató munkabérének 2007.  má-
jus  1-től 779.000  Ft/hó összegben történő meghatározásával.  
 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
egyetért Gy. Szűcs Erzsébet könyvvizsgáló tiszteletdíjának havi 
100.000 Ft+ÁFA/hó összegben történő meghatározásával.  
 

Határidő:  2007. május 3.   
Felelős: Zrt. vezérigazgatója 
 
 
4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
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a közgyűlésre tulajdonosi képviselőként Kanizsay Béla önkor-
mányzati képviselőt jelöli ki.  

 
Határidő: 2007. május 3.  
Felelős: tulajdonosi képviselő  
 
 
 

B.,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor a Hajdúszoboszlói 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója, valamint a ZRt. 
vezető munkatársai.  
 
Kanizsay Béla: 3 helyen vannak gyászjelentések kitéve a városban. Kéri, 
hogy az Árpád utca végén lévő üzletnél helyezzen el a Városgazdálkodási 
Zrt. hirdetőtáblát.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy a 10. számú határozati javaslatból töröljék 
az alábbi részt: „a vezérigazgatónak járó korábbi juttatások változatlanul 
hagyása mellett.” A prémium nem jár, hanem adható. Az ISO-ra fordított 
költséget soknak tartja. A két darab GPS műholdvevő készülék vásárlásá-
val nem ért egyet. A 14. oldalon olvasható, hogy 552.000 Ft faültetési költ-
ség nincs átutalva 2006. június óta. Az igénybevett szolgáltatásoknál más 
vállalkozás által végzett javítás, karbantartás értéke 6.460e Ft-ról felemel-
kedett 16.103e Ft-ra. A természetbeni juttatás értéke pedig 7.893e Ft-ról 
15.142e Ft-ra nőtt. A 26. oldalon szerepel, hogy 2002-ben megszűnt az 
igazgatóság, de a címben még szerepel a szó. Ezt ki kell hagyni. A fagaly-
lyazási munkákkal nincs megelégedve. Nem ért egyet azzal, hogy alapít-
ványoknak, közérdekű szervezeteknek 912.000 Ft-ot adott a Zrt. A könyv-
vizsgálói díj több mint 30%-os emelésével sem ért egyet. A 6. rész 2. olda-
lán van leírva, hogy külső megrendelő részére nem tud munkát végezni a 
Zrt. Ezt a mondatot nem érti. A parkolók üzemeltetésével kapcsolatosan a 
VGZRT feladata, hogy szervezettebbé tegye a parkolást. Az árbevétel nö-
velését újabb feladatok vállalásával tartja lehetségesnek a Zrt. Miért nem 
vállal új feladatokat? A gépkocsi-cserét csak akkor támogatja, ha az indo-
kolt.    
 
Tarcsi András: A felügyelő bizottság április 2-án megtárgyalta a Zrt. be-
számolóját. A FEB jelentése megtalálható az anyagban. A korábbi évek-
ben is probléma volt, hogy a kapcsolt vállalkozások veszteséggel működ-
nek. Ez egyre növekvő terhet jelent a Zrt-nek. A FEB azt javasolja, hogy 
ezeket a tevékenységeket piaci áron fizesse meg a tulajdonos. Önkor-
mányzati döntés értelmében 2006. január 1-től az utak síktalanítását kör-
nyezetkímélő szerrel kellene végezni. Az önkormányzat költségvetésében 
eddig erre nem volt fedezet. Ezért a FEB azt javasolja, hogy ezt a döntést 
módosítsa 2009. január 1-re az önkormányzat. A FEB elismerte a VGZRT 
dolgozóinak munkáját, kiemelve a parkok és zöldfelület ápolását, gondo-
zását. Ennek eredményeként „Arany Rózsa” díjat nyert a város. Javasolja, 
hogy fogadja el a testület a beszámolót, illetve a 2007. évi üzleti tervet.   
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Majoros Petronella: A Zrt. a fizető parkolási rendszer újragondolását 
szorgalmazza. Kéri a Társaságtól, hogy ha van konkrét javaslata, akkor 
dolgozza ki azokat és terjessze a bizottságok és a testület elé.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A minőségirányítási rendszerrel kapcsolatosan kéri a 
céget és a képviselő-testületet, hogy az elért eredményből ne lépjenek 
vissza. A rendszer sok pénzbe és munkába került, de előnyei megtérülnek 
anyagilag is. Érdemes lenne megfontolni a hivatal és az önkormányzati 
cégek együtt auditálását, mert így valószínűleg olcsóbban megúsznánk 
mindannyian.  
 
Mészáros Sándor: Kanizsay képviselő úr kérése megoldható, ki lesz he-
lyezve hirdetőtábla az Árpád utca végén. A Váradi képviselő úr által el-
hangzottakra válaszai a következők: az ISO-val kapcsolatosan támogatja 
jegyző úr javaslatát, mely szerint a három cég és az önkormányzat audit-
jait össze lehetne kapcsolni, így kevesebbe kerülne a cégeknek. A GPS 
minden hulladékszállító járművön megtalálható, ellenőrizni lehet a jármű-
vek mozgását, a munkaidő kezdetét és befejezését, illetve az üzemanyag-
felhasználást is. A más vállalkozások által végzett javítás, karbantartás 
költsége azért növekedett meg jelentősen, mert az útjavítás költsége is 
megnőtt. Az „igazgatóság” szó valóban tévesen került a címbe. A fagaly-
lyazást szakember irányítja. Az Rt. alapítványának adott pénz testületi 
döntés eredménye. A könyvvizsgálói díj mértékéről a testület dönt. Az üz-
leti tervvel kapcsolatosan elmondta, hogy az Rt. éves árbevételének 90%-
a az önkormányzattól kell, hogy származzon, 10%-ának lehet külső vállal-
kozásból származnia. A parkolók rendszertelen helyzete jelent gondot, kö-
rülbelül 2500-3000 parkoló hiányzik a városban, ennek feltételrendszerét 
meg kell teremteni. A gépkocsi-cserét indokolja, hogy a jármű 7 éves.  
 
Dr. Sóvágó László: Tárgyilagosan kell a három céget megítélni. Több 
pénzre lenne szükség a magasabb színvonalú működéshez. A problémák 
nagy részét a pénzhiány okozza.  
 
A képviselők az előterjesztett beszámolót  16 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Sóvágó László) szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozták:  
 

72/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint 
alapító – a Városgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársa-
ság   
 
1./ a., vezérigazgatója  jelentését a társaság 2006. évi üzleti  

                    tevékenységéről; 
b., a könyvvizsgáló jelentését a Zrt. 2006. évi éves  
     beszámolójának felülvizsgálatáról; 
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c., a felügyelő bizottság jelentését a 2006. évi gazdasági évről; 
d., a társaság 2006. évi  éves beszámolóját  mellékleteivel  
     együtt 496.093 e Ft mérleg főösszeggel, 5.876 eFt mérleg  
     szerinti eredménnyel, a mérlegszerinti eredmény teljes  
     összegének eredménytartalékba helyezésével együtt; 
e./ a társaság alapító okiratának módosítását; 
 f./ a társaság 2007.évi üzleti tervét  
 
elfogadja.  

 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

Mészáros Sándor vezérigazgató munkabérét 2007. május 01-től 
707.000 Ft/hó bruttó összegben állapítja meg.  

 
3./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     egyetért a Felügyelő Bizottság tagjainak díjazásával az alábbiak   
     szerint: 
 
        FEB tagjainak tiszteletdíja:                 36.432 Ft/hó 
 
 
Határidő:  2007. május 1.  
Felelős:  tulajdonosi jogokat gyakorló önkormányzat  
 
4./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     egyetért a könyvvizsgáló megbízási díjának 110.000 Ft/hó +  
     ÁFA összegben történő megállapításával 2007. június  
     1-től 2008. május 31-ig terjedő időtartamra.   
 
Határidő:  2007. május 1.  
Felelős:  Zrt vezérigazgatója 
 
5./ A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. 
Papp Jenő, Örvendi László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi Ist-
ván, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett elfogadja a FEB javasla-
tát, mely szerint az utak környezetkímélő szerrel történő síktalanítása 
bevezetésének dátuma 2006. január 1-ről módosuljon 2009. január 
1-re.  
 
Határidő:  2009. január 1.  
Felelős:  Zrt. vezérigazgatója  
 
 

C.,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Hajdúszoboszlói Köz-
üzemi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója és Mé-
száros Sándorné, a Kft. főkönyvelője.  
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Nyéki István: A kiküldött anyag utolsó két oldalán szereplő határozati ja-
vaslatokat egészítette ki. A képviselő-testület a költségvetés elfogadása-
kor a rendelet szöveges részében rendelkezett arról, hogy az iszaptározó 
tavak rekultivációjához szükséges pénzeszközök egy részét úgy kívánja 
biztosítani, hogy a Kft. által elért eredményből osztalékot kíván kivenni. A 
kiküldött határozati javaslatok kiegészülnek a következővel: „Hajdúszo-
boszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Kft. tulajdo-
nosi jogainak gyakorlója a Kft-ből osztalékot kíván kivenni. Osztalékként 
veszi ki a 2006. évi adózott eredményt, vagyis 14.484e Ft-ot, valamint az 
eredménytartalékba helyezett előző évek adózott eredményéből 6.000e 
Ft-ot. Utasítja a Kft. ügyvezető igazgatóját az osztalék kifizetésével kap-
csolatos feladatok elvégzésére.”   
 
Kanizsay Béla: A felügyelő bizottság múlt hét szerdán tárgyalta meg az 
anyagot. A határozati javaslatok módosítását az ügyvezető igazgató úr 
elmondta. A FEB javasolja az anyag elfogadását.  
 
Váradi Ferenc: A 2007. évi üzleti terv készítése során a 2006. évi tény és 
a 2007. évi terv adat összevetése hiányzik. Nagy eltérések vannak a tény 
és terv adatok között. Elégedett a Kft. munkájával, jónak tartja az anyagot.  
 
Nyéki István: Nem látja akadályát annak, hogy egy összevető táblázat 
bekerüljön az anyagba.  
 
A képviselők az előterjesztett jelentést 14 igen (Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Je-
nő, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) szava-
zattal egyhangúlag elfogadták és a következő határozatot hozták:  
 

73/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói Közüzemi 
Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.  
 
1. a.,  2006. évi üzleti jelentését; 

 b.,  a  Felügyelő Bizottság jelentését a Kft. 2006. évi      
       gazdálkodásáról; 
 c.,  a könyvvizsgáló jelentését a Kft. 2006. évi gazdálkodásáról; 
 d.,  a Kft. 2006. évi mérlegét 317.738 eFt főösszeggel, 17.607 eFt  
       adózás előtti és 14.484 eFt adózás utáni eredménnyel; 
 e.,   a 2006. évi mérlegre vonatkozó kiegészítő mellékletet; 
 f.,  a Kft. 2007. évi üzleti tervét  

 
elfogadja.  
 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Kft-ből osztalékot kí-
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ván kivenni. Osztalékként veszi ki a 2006. évi adózott eredményt, 
vagyis 14.484e Ft-ot, valamint az eredménytartalékba helyezett 
előző évek adózott eredményéből 6.000e Ft-ot. Utasítja a Kft. 
ügyvezető igazgatóját az osztalék kifizetésével kapcsolatos fel-
adatok elvégzésére.  

 
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója, a Kft. könyvvizsgálójá-
nak,  Bartha Katalinnak megbízási díját 2007. május 1-től 2008. 
április 30-ig 120.000 Ft/hó összegben állapítja meg.  

 
4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói 
Közüzemi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igaz-
gatójának munkabérét 2007. május 1-től 560.000 Ft/hó összeg-
ben állapítja meg.  

 
Határidő:   2007. május 1.    
Felelős:     tulajdonosi önkormányzat  
 Kft. ügyvezető igazgató 
 
 

Második napirend:  

 
Lőrincz László: A kiküldött anyagban sajnos lemaradt a mérleg első 
oszlopa, ez a testületi ülés előtt kiosztásra került.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta a je-
lentést, egyhangúlag elfogadta. 
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta a beszámolót.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai ülé-
sén megtárgyalta a jelentést és egyhangúlag támogatta. 
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta a jelentést.  
 
Nagy Bálint: Az oktatási, kulturális bizottság is megtárgyalta az anyagot 
és egyhangúlag támogatta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta a 
jelentést és egyhangúlag támogatta azt.  
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta a jelen-
tést, egyhangúlag támogatta azt.  
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A képviselő-testület a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint az 
önkormányzati közalapítványok működéséről szóló beszámolót 15 igen 
(Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Máté Lajos, Váradi Fe-
renc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) szavazattal elfogadta és a kö-
vetkező rendeletet alkotta, illetve határozatot hozta:   
 

 Hajdúszoboszló Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
 10/2007. (IV.19.) számú rendelete az önkormányzat és intézmé-
 nyei 2006. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított 

pénzeszközök felhasználásáról 
 

 
  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – 
  többször módosított – 1992. évi XXXIII. törvény 82. §-a alapján –  
  figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a költségvetési szervek 
  tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – 
  többször módosított – 217/98. (XII.30.) és a 249/2000. (XII.24.)  
  Kormányrendeletekben meghatározottakat – a 2006. évi   
  gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 

  A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az   
  önkormányzat költségvetési szerveire. 
 

2. §. 
 
  /1/ Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 
  a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma: 14 
  b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma: 5 
 
  /2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott önállóan és részben önállóan 
  gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. 
 
  /3/ A címrendet az önkormányzat 6/2006. (II.23.) számú 2006. évi  
  költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza. 
 
 Az önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évi költségve-

tésének teljesítése 
 

3. §. 
 
  Az önkormányzat a 2006. évi zárszámadás bevételi főösszegét  
  5.713.880 /eFt-ban állapítja meg a következő részletezés szerint: 
 



 12 

  Működési jellegűek: 
 
  1. Intézményi bevételek /1 sz. melléklet/        685.143 /eFt 
  2. Részben önálló intézmények bevétele /2 sz. melléklet/  14.042 /eFt 
  3. Helyi adóbevételek /3 sz. melléklet/     1.003.437 /eFt 
  4. Önkormányzat egyéb bevétele /4-5 sz. melléklet/         228.832 /eFt 
  5. Központosított előirányzatok /6 sz. melléklet/                169.649 /eFt 
  6. Állami támogatás (6/a sz. melléklet)              1.994.961 /eFt
  7. Átengedett központi adók / 3 sz. melléklet/       721.785 /eFt
         
 
  Működési bevételek összesen:               4.817.849 eFt 
 
  Felhalmozás jellegűek: 
 
  1. Vagyonhasznosítási bevétel /7 sz. melléklet/   379.981 /eFt 
  2. Céltámogatás                    117.299 /eFt 
  3. Lakásgazdálkodási bevétel /7 sz. melléklet/                  3.170 /eFt 
  4. Céljellegű decentralizált        221.410 /eFt 
 
  Felhalmozási bevétel összesen:  721.860 /eFt 
 
  1. Hitel felvétel             1.800/eFt 
  2. Átfutó bevétel       117.149 /eFt 
  3. Dolgozói lakáskölcsön megtérülés                   1.433/eFt 
  4. Nyitó és záró pénzkészlet különbözete                        53.789/eFt 
        
  Bevétel összesen:            5.713.880 /eFt 
 

4. §. 

  
  Az önkormányzat a 2006. évi zárszámadás kiadási főösszegét  
  5.713.880 /eFt-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint: 
 
  Működési jellegűek: 
 
  1. Költségvetési intézmények kiadása /8 sz. melléklet/     2.922.292 /eFt 
  2. Részben önálló intézmények kiadása /9 sz. melléklet/     176.018 /eFt 
  3. Önkormányzati feladatok /10 sz. melléklet/           724.366 /eFt 
  4. Városüzemeltetési feladatok /11 sz. melléklet/                 269.042 /eFt 
  5. Szociálpolitikai feladatok /12 sz. melléklet/           261.131 /eFt 
  6. Átadott pénzeszközök /10-11 sz. melléklet./                       36.778 /eFt 
  7. Céltartalékok /13 sz. melléklet/               189.073 /eFt 
  8. Karbantartási kiadások                   1278 /eFt 
 

Működési jellegűek összesen:                        4.579.978 /eFt 
 

  Felhalmozási jellegűek: 
 
  1. Intézmények  beruházásai, felújításai /8-9 mellékletek/     58.496 /eFt 
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  2. Beruházások és  átadott pénzeszközök /10,14,15 sz. mellékletek/
                     830.735 /eFt 
  3. Központi intézményfelújítások                    598  /eFt 
  4. Lakásgazdálkodás          233  /eFt 
  5. Értékpapír vásárlás              200.892 /eFt 
                 
  Felhalmozási jellegűek összesen:         1.090.954 /eFt 
 
  1. Átfutó kiadás        23.749 /eFt 
  2. Hiteltörlesztés        19.199 /eFt 
 
  Kiadások mindösszesen:          5.713.880 /eFt 
 

 
5. §. 

 

  /1/ A fejlesztési kiadások teljesítése a 8-9-10, 14-15 sz. mellékletek 
  szerinti részletezésben 1.090.954 /eFt-ban kerül elfogadásra. 

 

6. §. 

 

  A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 963 
  főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 16 sz.  
  melléklet mutat be. 

 

7. §. 

 

  Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2006. évi felülvizsgált 
  pénzmaradványát a 17 sz. melléklet részletezésének megfelelően  
  233.350 /eFt-ban fogadja el, melyből a személyi juttatás 44.875 /eFt, 
  járulékok 13.759 /eFt, áthúzódó kötelezettségek 167.004 /eFt,  
  szakképzési és egyéb feladatokra elkülönített 25.977 /eFt, célfeladatra 
  42.366 /eFt. 

 

8. §. 

 

  A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összege 2007. évben a  
  rendelet elfogadását követően azonnal szabadon felhasználható, illetve 
  a kiemelt előirányzatok között a képviselő-testület jóváhagyásával  
  átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan formában használható 
  fel, hogy a 2007. évre áthúzódó kötelezettségek kifizetésre kell hogy 
  kerüljenek. A szabad pénzmaradvány minuszba nem futhat. 
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9. §. 

 

  A 2006. december 31-i  állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő 
  ingatlanok kimutatását a mellékelt kataszteri naplók tartalmazzák,  
  melyek az önkormányzati vagyonrendelet függelékét képezik.  

 

10. §. 

 

  E rendelet megalkotása napján lép hatályba. 

 

  74/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  

  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati közalapítványok 2006. évi működéséről szóló beszá-
molót  elfogadja.  
 
Határidő:   -   
Felelős:  -  
 

Harmadik napirend:  

 
Dr. Varga Tamás: Nagyon fontos dolog a kistérségi orvosi ügyelet 
megszervezése. Kéri a képviselő-testület segítségét, hogy el tudjon in-
dulni május 1-től a kistérségi központi ügyelet, hajdúszoboszlói szék-
hellyel.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy csak háziorvosi képesítéssel és leg-
alább 3 hónap gyakorlattal rendelkező orvosok végezzék az ügyeleti el-
látást.  
 
Tarcsi András: Örül a kistérségi együttműködésnek, támogatja az elő-
terjesztést.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
  75/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
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  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a kistérségi társulásos 
  együttműködés kiszélesítéséhez készségét ezzel is igazolva részt 
  vesz a 2007. május 1-el indítani tervezett a hajdúszoboszlói kis
  térségi központi orvosi ügyelet kialakításában, működtetésében 
  és arányos finanszírozásában. Az ügyelet telephelyeként és mű-
  ködtetőjeként a Hajdúszoboszlói Egyesített Egészségügyi Intéz-
  ményeket, koordinátoraként és felelős vezetőjeként Dr. Varga 
  Tamás intézményvezető igazgató főorvost határozza meg. 
  Főorvos urat megbízza, hogy a kistérségi központi orvosi ügyelet 
  ügyeiben Hajdúszoboszló Város Önkormányzata nevében az ille-
  tékes hatóságoknál és az érintett önkormányzatoknál eljárjon, a 
  képviselő-testületnek pedig adjon tájékoztatást a polgármesterrel 
  egyeztetett módon és rendszerességgel. 
 
  Határidő: 2007. április 30. és folyamatos 
  Felelős:   Hajdúszoboszlói Egyesített Egészségügyi Intézmények  
         igazgató főorvosa 
 
 

Negyedik napirend:  

 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A bi-
zottság a képviselő-testületre bízza a döntést az interpellációkkal kap-
csolatos kérdésben, azt nem támogatta.  
 
Dede Ernő: Az előterjesztés 3. oldalán a 7. § (2) bekezdésének b, 
pontjában a „megfogalmaztathatnak” szó elírás lehet. A 9. oldalon az 
(5) bekezdés második sorában a kötőjelet az „és” szó után kell írni. A 
16. oldalon a 33. § (2) bekezdésében az utolsó mondatot módosítaná: 
„A bizottság által el nem fogadott kezdeményezést – amennyiben an-
nak benyújtója kéri – a képviselő-testület elé kell terjeszteni.” Előfordul-
hat ugyanis, hogy a bizottság ülésén a javaslattevő is úgy gondolja, 
hogy nem kell előterjeszteni.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A „megfogalmaztathatnak” szó helyes, arra utal, 
hogy a bizottság elnökére van bízva a döntés, bizottság elé terjeszti-e a 
munkatervi javaslatkérést. Javítva lesznek az észrevételek.  
 
Máté Lajos: Az SZMSZ módosításával egyetért. Az ügyrendi bizottság 
javaslatát azonban nem támogatja. A kérdések, interpellációk többnyire 
fontos dolgokra hívják fel a figyelmet. A képviselők pedig a lakosságot 
érintő problémákat nyilvános fórumon feltehetik. Ezzel a bekezdéssel a 
képviselői jogokat nem csorbítaná.   
 
Váradi Ferenc: A 8. oldal 16. § (3) bekezdésének d, pontjában kétszer 
szerepel a „vált” szó. A 17. § (1) bekezdését értelmetlennek tartja.  
 
Szandai Kázmér: Támogatja azt a javaslatot, mely szerint a 7. § (2) 
bekezdése g, pontjába kerüljön be „a 7. választókerület országgyűlési 
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képviselője” szöveg. Az ügymenetgyorsítás érdekében érdemes a kép-
viselői interpellációkat előzetesen az illetékes irodának benyújtani.  
 
A képviselő-testület az interpellációkra, kérdésekre vonatkozó, a 17. § 
(1) bekezdéseként beilleszthető szabályozási alternatívát 4 igen 
(Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László), 8 nem 
(Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Marosi György Csongor) és 3 tar-
tózkodás (Majoros Petronella, Örvendi László, Radácsi Gusztáv) mellett 
nem támogatta, 14 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi Lász-
ló, Máté Lajos, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) és 1 nem (Váradi Fe-
renc) szavazat mellett az alábbi rendeletet alkotta. (A rendelet a jegy-
zőkönyvhöz mellékelve) 
 

Ötödik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangúlag támogatta. Minden lehetőséget meg kell 
ragadni és segíteni kell a város idegenforgalmi fejlesztését, a mező-
gazdaság felemelkedését.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangúlag támogatta azt. Jónak tartja a kezdeménye-
zést.  
 

A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett támogatta az előterjesztést és az alábbi határozatot 
hozta:  
 
 76/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat. 
 

  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az önkormányzati 
  befektetési tájékoztató formáját és tartalmát az előterjesztés sze-
  rint előzetesen elfogadja. 
  Szükségesnek tartja a www.szoboszloinvest.hu portálra a rend-
  szer teljes tartalmának elkészítését, amelyről indítása előtt tájé-
  koztatást kér. 
 
  Határidő: 2007. június 30. 
  Felelős:   jegyző 
 
 

Hatodik napirend:  
 

http://www.szoboszloinvest.hu/
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Szilágyiné Pál Gyöngyi: A módosított rendelet-tervezet az ülés előtt 
kiosztásra került.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta a 
rendelet-tervezetet és egyhangúlag elfogadta azokkal a módosítások-
kal, amelyek az ülés előtt kiosztott rendelet-tervezetben már szerepel-
nek.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság a javított rendelet-
tervezetet egyhangúlag elfogadta.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta és elfogadta a 
rendelet-tervezetet.   
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta a rendelet-
tervezetet és a következő módosításokkal javasolja elfogadni:  

- „a bizottság városi rendezvénynek javasolja az önkormányzat 
hivatala, intézményei és gazdasági társaságai által megrende-
zett rendezvényeket, továbbá a más, külső szerv által rende-
zett, de a képviselő-testület által városi rendezvénynek minősí-
tett rendezvényeket, 

- a közterület bérleti szerződések megkötésénél városi érdekből 
5 nap használatmentes időszakot javasol megjelölni, 

- a közterületi árusítóhely gépjárművel díszburkolaton történő 
megközelítését még az áruszállítás idejére sem támogatja.” 

 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság a javí-
tott tervezetet egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Máté Lajos, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Maro-
si György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) szavazat és 1 tar-
tózkodás (Majoros Petronella) mellett elfogadta az előterjesztést és az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  Képviselő-testületének 
             12/2007. (IV.19.) számú rendelete 

 a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól                       
             szóló 8/1999. (V.01.)rendelet módosításáról 

 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
 önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § /1/ bekezdésé-
 ben foglalt  felhatalmazás alapján, a közterület-használat, közterület-
 hasznosítás helyi  szabályairól szóló 8/1999. (V.01.) Ör. számú rende
 letét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 

 
 1. § 
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   Az Ör. 6.§-a az alábbi /6/ bekezdéssel egészül ki: 
 
 /6/ A közterület rendeltetéstől eltérő használata esetén a használat jogosultja 
 a jogosultság időtartama alatt a közterület tisztántartásáról, valamint a kelet-
 kezett hulladék elszállításáról köteles gondoskodni. Rendezvény szervezése 
 esetén a rendezvény szervezője annak zavartalan és balesetmentes lebonyo-
 lításáért teljes felelősséggel tartozik. A használati jogosultságot követően a 
 használat jogosultja a közterületet eredeti állapotában köteles visszaadni a 
 tulajdonos részére. Gépjárművel a gyalogos forgalom számára fenntartott 
 díszburkolatra ráhajtani vagy feltolatni tilos, kivéve a kommunális közszolgálta-
 tók gépjárművei. 

 
2. § 

 
 (1) Az Ör. 7.§  /1/ bekezdése  az alábbi pontokkal egészül ki:  
 
 e./ városi rendezvény szervezéséhez  
 f./ egyéb rendezvény szervezéséhez 
 
 (2) Az Ör. 7. § /2/ bekezdése az alábbira változik: 
  
 /2/ A tulajdonosi hozzájárulást az /1/ bekezdés a./ pont esetén a Polgármester, 
 a b./ és c./ pontok esetében a Képviselő-testület, a d./ e./ és f./ pont eseté-
 ben a Városfejlesztési, Műszaki Bizottság adja ki. Az e./ pont esetében a tulaj-
 donosi hozzájárulás kiadását megelőzően a Programkoordinációs Bizottság 
 által összeállított éves rendezvény naptárat a Kulturális és Sport Bizottság 
 hagyja jóvá. Az f./ pont esetében a rendezvény jellegétől függően az érintett 
 bizottságok ( Kulturális és Sport valamint az Idegenforgalmi Bizottságok) 
 egyetértése szükséges a hozzájárulás kiadásához. 
  
  

3. §  
 
 (1) Az Ör. 8. § /1/ bekezdés b./ pontjában a „parkolók létesítésére” mondatrész 
 törlésre kerül, helyette a „(hirdetőtábla, cégtábla, címtábla)” mondatrész kerül. 
 
 (2) Az Ör. 8.§ /1/ bekezdés d./ pontjában a mondat vége a „sorsjegy értékesí-
 tés”  mondatrésszel kiegészül. 
  
 (3) Az Ör. 8.§ /1/ bekezdés e./ pontjában a mondat eleje az „árubemutató” 
 szóval kiegészül, a „kulturális és sport rendezvény” mondatrész pedig törlésre 
 kerül. 
 
 (4) Az Ör. 8.§ /1/ bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki a h./ pontot köve-
 tően: 
 
 i./ ünnepekhez köthető alkalmi árusítás ( pld: Mindenszentek, karácsonyi, szil-
 veszteri, fenyőfa árusítás stb.) 
 j./ konflis, bringó hintó, elektromos lassújármű, nosztalgia vonat ...stb. működ-
 tetéséhez 
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 k./ játszó, szórakoztató tevékenység végzéséhez ( pld: felfújható ugráló, tram-
 bulin …stb. működtetéséhez )  
 l./ utcai zenéléshez, énekléshez és táncos produkció bemutatásához (nem 
 rendezvény keretében megrendezésre kerülő ) 
 
 (5) Az Ör. 8.§ /2/ bekezdése az alábbira változik: 
 
 /2/ Kérelmet csak az ingatlan (építmény, üzlet) tulajdonosa (üzemeltetője), 
 illetve a rendezvény szervezője adhat be, amely tényeket alkalmas módon 
 igazolnia kell. Ezen kérelmekről az /1/ bekezdés a./ - g./ és az i./ - l./ pontok 
 esetében a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság, a h./ pont esetében va-
 gyonhasznosítási megállapodás alapján a repülőtér mindenkori üzemeltetője 
 dönt.  Az  l./  pont esetében a döntést megelőzően a Kulturális és Sport Bizott-
 ság véleményét ki kell kérni. 
 

4. § 
 

 (1) Az Ör. 1 sz. mellékletének megnevezése 1/a. sz. melléklet megnevezésre 
 módosul és kiegészül további 1/b, 1/c és 1/d sz. mellékletekkel.  
 
 (2) Az Ör. 9. § /2/ bekezdése az alábbira módosul: 
 
 /2/ A nyilvános pályázatra bocsátandó területek jegyzékét az 1/a. sz. melléklet  
 tartalmazza. A nyilvános pályázaton elnyerhető árusító helyek számát és terü-
 leti elhelyezkedését a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság hagyja jóvá min-
 den év március 31-ig. 2007. évben az 1/b. és 1/c. sz. melléklet szerinti árusí-
 tóhelyek kerülnek kijelölésre. A Fesztivál téren önálló árusítóhelyek nem ke-
 rülnek kijelölésre, a terület egyben hasznosítandó. Év közben a kijelölt árusí-
 tóhelyek számának növelésére nincs lehetőség.     
 

5. § 
 
 (1) Az Ör. 10. § /3/ bekezdés h./ pontja az alábbira módosul: 
 
 h./ ingyenesen látogatható kulturális, művelődési és sport, valamint idegenfor-
 galmi jellegű rendezvényekért; 
 
 (2) Az Ör. 10. § /3/ bekezdése az alábbi j./ ponttal egészül ki az i./ pontot kö-
 vetően: 
  
 j./ ingyenesen látogatható, nem rendezvény keretében szervezett utcai ze-
 nélésért, éneklésért vagy táncos produkciókért, amennyiben üzletszerű ter-
 mékértékesítés ( pld: kazetta, cd, dvd ..stb) nem történik. 
 

6. § 
 
 Az Ör. 11. § /3/ bekezdése az alábbira módosul: 
 
 /3/ Az 2.sz. függelékben 1-16, 23-26 és 28-34 sorszám alatt feltüntetett közte-
 rület-hasznosítási formák díjának függelék szerinti megállapításával és besze-
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 désével kapcsolatos feladatok  - a könyvelés és számlázás kivételével – a 
 Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Kommunális Iroda feladata, míg a 
 könyvelési és számlázási feladatokat a Pénzügyi és Gazdasági Iroda látja el. 
 

7. § 
 
 (1)  Az Ör. 16. § /17/ bekezdése /17-a/ bekezdésre változik és a városi érdek-
 ből mondatrészt követően a „ az önkormányzat, az önkormányzat intézmé-
 nyei” mondatrésszel kiegészül a mondat további része változatlanul hagyása 
 mellett. 
 
 (2) Az Ör. rendelet /17/ bekezdése kiegészül a /17-b/ bekezdéssel az alábbiak 
 szerint: 
 
 /17-b/ Egyéb rendezvény: városi érdekből cilvil szervezetek, egyesületek és 
 egyéb szervezetek által vagy az önkormányzattal, önkormányzat intézményei
 vel, gazdasági társaságaival közösen megrendezett kulturális, művelődési, 
 sport és idegenforgalmi jellegű rendezvények. 
 

8. § 
 

 (1) Az Ör. rendelet 2. sz. függeléke helyébe jelen rendelet 1.sz. függeléke lép. 
 
 (2) Az Ör. rendelet 2.sz. függelékében 11 sorszám alatt megjelölt közterület 
 használat a  „Kulturális, művelődési és sport, idegenforgalmi jellegű, zenés, 
 táncos rendezvények” célra módosul. 
 
 (3) Az Ör. rendelet 2. sz. függeléke kiegészül a 33 sorszám alatt megjelölt „Út-
 cai zenélés, éneklés és táncos produkció ( nem rendezvény keretében ) ha 
 üzletszerű termékértékesítés folyik „ és a 34 sorszám alatt megjelölt „Játszó- 
 vagy szórakoztató tevékenység végzése ( pld: felfújható ugráló, trambulin 
 …stb.)”  hasznosítási formákkal.  
 

Záró rendelkezések 
 

9. §  
 

 Jelen rendelet 1/a, 1/b, 1/c és 1/d mellékleteivel valamint 1. sz. függelékével 
 2007. május 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a korábban benyújtott kérel-
 mekre is alkalmazni kell.  
 
 

1. sz. függelék 
 

Díjtáblázat 2007. évben 
 
 

A díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

Jele A közterület - használat célja I. II. III. 

1. A közterületbe 10 cm-nél mélyebben    
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benyúló, új védőtető, ernyőszerkezet 
reklám nélkül  

ingyenes ingyenes ingyenes 

2. A közterületbe 10 cm-nél mélyebben 
benyúló, új védőtető ernyőszerkezet 
reklámmal       

 
11600Ft/m2/év 

                         

  
 9500 Ft/m2/év 

                        

   
5900 Ft/m2/év 

                        

3. Kirakatszekrény, hirdetőtábla, cég-
tábla és címtábla 

 
11600Ft/m2/év 

                         

 
9500 Ft/m2/év 

 

 
5900 Ft/m2/év 

 

4. 
 

 

Cégtábla, címtábla, hirdetőtábla 
/Önkormányzat illetve a VG.Rt. által 
biztosított/                                                   

 
 

15000Ft/m2/év 
                           

 
- 
 

 
- 
 

5. 
 

Megállító tábla 
/1m2 alatti méretű/ 

 
11500 Ft/db/év 

       

 
 9500 Ft/db/év 

                           

 
5800 Ft/db/év 

                       

 
6. 
 

Árusítófülke, pavilon és egyéb állan-
dó jellegű kereskedelmi létesítmény                             

 
6050 Ft/m2/év 

 

 
 4900 Ft/m2/év 

 

 
3750 Ft/m2/év 

 

7. 
 

 
Árubemutató céljára                

 
1200Ft/m2/nap 

 

 
1200Ft/m2/nap 

 

 
1200Ft/m2/nap 

 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendéglátó ipari előkert 
 

>Szilfákalja /József Attila u –Daru 
  zug között    

 
>Szilfákalja /Daru zug-Bethlen u. 
  között/ 
  József Attila utca a Major utcáig 
 
 
>Arany J. utca a Szilfákaljától a 
Wesselényi utcáig,  
„Szabadság tömb” 
  Hősök tere  
 
>Egyéb területeken 

 
 

3300 Ft/m2/hó 
 

 
2150Ft/

m2/hó 

 

1650Ft/
m2/hó 

 
 
 
  

1150Ft/
m2/hó 

 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

9. 
 
 
 
 

Alkalmi és mozgóárusítás 
/pld.:gurulókocsi, sátor, asztal stb./ 
főszezonban                            
 
elő – és utószezonban             
 
 
elő- és utószezonon kívüli 
 

 
2.300Ft/m2/nap 

                           
 
1.260Ft/m2/nap 

 
 
 

1.100Ft/m2/nap 

 
720 Ft/m2/nap 

 
 
  720 Ft/m2/nap 

 
 

550Ft/m2/nap 
 

    
 500 Ft/m2/nap 

 
    
 500 Ft/m2/nap 

 
 

330 Ft/m2/nap 
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10.  
Iparművészeti vásár             

 
250 Ft/m2/nap 

 

 
240 Ft/m2/nap 

 

 
240 Ft/m2/nap 

 

11.   
Kulturális, művelődési és sport, ide-
genforgalmi jellegű rendezvények 

 
20 Ft/m2/nap 

 

 
20 Ft/m2/nap 

 

 
20 Ft/m2/nap 

 

12. 
 

Mutatványos tevékenység (cirkusz, 
forgó stb.)                            

 
Tilos 

 
Tilos 

 
Tilos 

13. 
 

 
Árusító automaták                  

 
2530 Ft/db/nap 

 

 
2200 Ft/db/nap 

 

 
1430 Ft/db/nap 

                          

14. 
 

 
Sorsjegy értékesítés 

 
2200 Ft/m2/hó 

 

 
 1650 Ft/m2/hó 

 

 
710 Ft/m2/hó 

 

15. 
 

 
Fenyőfa árusítás                     

 
350 Ft/m2/nap 

 

 
300 Ft/m2/nap 

 

 
300Ft/m2/nap 

 

16. 
  
 

 
Mindenszentek, karácsonyi, szilvesz-
teri alkalmi árusítás 

 
1480Ft/m2/nap 

 

 
1260Ft/m2/nap 

 

 
1050Ft/m2/nap 

 

17. 
 
 

 
Az egyes létesítményekhez szüksé-
ges gépjármű várakozóhely 

 
18300 Ft/db/év 

 

 
13100 Ft/db/év 

 

 
8900 Ft/db/év 

 

18. 
 
 

 
Konflis (május 1-től szeptember 30-ig 
terjedő időszakra) 

 
11900Ft/db/hó 

 

 
11900Ft/db/hó 

 

 
11900Ft/db/hó 

 

19. 
 

Bringó hintó 
(április 14. – augusztus 31. között )                                                   

       820000 Ft/szezon 
 

20. 
 

Elektromos lassújármű 
                                                   

       4300 Ft/nap 
                     

21. 
 

 
Taxi, kijelölt közterületen 
                                                

 
13000 Ft/db/év 

 

 
13000 Ft/db/év 

 

 
13000 Ft/db/év 

 

22. 
 
 

 
Tehertaxi, kijelölt közterületen 

 
            - 

 
15000Ft/db/év 

 
            -  

 

 
23. 

 

 
Eseti hirdetők                            
/plakát, cirkusz hirdetőtábla stb/ 

 
50Ft/db/nap 

 
50Ft/db/nap 

 
50Ft/db/nap 

24. 
 
 

Garázs földterület 
/Rákóczi u, Hősök tere, 
 Szilfákalja, Luther u./              

 
13000 Ft/db/év 

 

 
13000 Ft/db/év 

 

 
13000 Ft/db/év 

 

25. 
 
 

 
Építkezéssel kapcsolatos igénybevé-
tel 

 
290 Ft/m2/hó 

 

 
145 Ft/m2/hó 

 

 
 110 Ft/m2/hó 

 

26. Közhasználatra még át nem adott Megállapodás szerint 
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terület 

27. Nosztalgia vonat    
főszezonban 
 
főszezonon kívül 
                   

       
      6600 Ft/nap 
      
     4800 Ft/nap                                 

28. Hangos hirdetés, szendvicsember            5500 Ft/hó 
                    

29. Fesztiváltér     7500000 Ft/szezon 
                      

30. Fizetett hirdetéseket tartalmazó rek-
lámfelület (tábla, kirakat)   

     11000 Ft/hó 
                          

31.  Molinó hirdetés Ingyenes 
 

Ingyenes 
 

Ingyenes 
 

32. 
 
 

Közterületbe benyúló nyitott vagy 
zárt épületrész  

 
50000 Ft/m2 

 

 
40000 Ft/m2 

 

 
  30000Ft/m2 

 

33. 
 
 

Utcai zenélés, éneklés és táncos 
produkció ( nem rendezvény kere-
tében ) ha üzletszerű termékérté-
kesítés is történik 

 
500 Ft/m2/nap 

 

 
400 Ft/m2/nap 

 

 
  300Ft/m2/nap 

 

34. 
 
 

Játszó vagy szórakoztató tevé-
kenység végzése (pld.: felfújható 
ugráló, trambulin… stb)  

 
  200Ft/m2/nap 

 

 
 160Ft/m2/nap 

 

 
  100Ft/m2/nap 

 

 
 
 

Hetedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és módosító indítvánnyal élt. Elvileg támogatja a terület 
belterületbe vonását, de biztosítékot kér a tulajdonosoktól a terület er-
dős jellegének megtartására, melyet a terület végleges belterületbe vo-
násakor rögzít. Ezt a módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta a bi-
zottság.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést, azzal a módosítással, hogy aki az erdőt bir-
tokolja, évente a kullancsmentesítést végezze el.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő) szavazat és 1 tar-
tózkodás (Dr. Sóvágó László) mellett elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 77/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
 



 24 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete előze-
 tes elvi hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, 03/17 hrsz alatti te-
 rületnek – a hatályos szabályozási tervvel összhangban történő – 
 részbeni belterületbe vonásához. Az elkészített vázrajzokat és te-
 rület-kimutatásokat ismételten a képviselő-testület elé kell terjesz-
 teni. A testület biztosítékot kér a tulajdonosoktól a terület erdős jel-
 legének megtartására, a kullancsmentesítés évenkénti elvégzésé-
 re vonatkozóan, amelyet végleges döntésekor rögzít.  
 
 Határidő: 2007. szeptember 30.  
 Felelős: jegyző, főépítész  
 

Nyolcadik napirend:  
 

A,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A szerződés 5. oldalán a „főkönyvelő” szó helyett „gaz-
dasági igazgató” a helyes, ez javítandó. Az érdemi részekkel egyetértett 
a bizottság és egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság meg-
tárgyalta az előterjesztést és a pénzügyi, gazdasági bizottság módosí-
tásával egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: A határozati javaslatot kiegészítené: „…és felhatalmaz-
za Dr. Sóvágó László polgármestert a tulajdonos részéről történő alá-
írásra.” A szerződés első mondatában az „üzemeltetésbe adó” után ja-
vasolja beírni a „tulajdonos” szót. A 2. oldal 5. pontjában javítandó: „bir-
tokában van” helyett „kezelője”. A 7. pont a, része kiegészül: „üzemelte-
tésbe átadott vagyontárgyak…”. A 7. pont n, alpontja mondatát vélemé-
nye szerint felesleges a szerződésbe beírni, csakúgy, mint a 8. pont a, 
alpontját. A 11. pontban szereplő 2. számú melléklet hiányzik az előter-
jesztésből. A 14. pontba pedig csak beosztásokat írna, a neveket nem.   
 
Dr. Vincze Ferenc: Javasolja az eredeti szerződés-tervezet elfogadá-
sát, mivel jogi szakkifejezésekről van szó.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett elfo-
gadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 78/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az elő-
  terjesztés szerint jóváhagyja a Hungarospa Hajdúszoboszlói  
  Zrt.-vel megkötendő üzemeltetési szerződést. 
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  Határidő:  azonnal 
  Felelős: polgármester 

  
B,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Javítandó a határozati javaslatban „összenyitása” szó 
helyett „összenyitását”.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Máté 
Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Nagy Bálint, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 79/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  kifejezi azon szándékát, mely szerint a Baross utca – Szél zug 
  összenyitását nem kívánja megvalósítani, ezért a Helyi Építési 
  Szabályzat módosításakor a rendeletet ennek megfelelően vál-
  toztatja, ezzel egyidejűleg a Szél zug 7. szám alatti ingatlant 
  a rendelet módosításával feloldja az építési tilalom alól. 
  A Képviselő-testület felkéri a Városi Főépítészt, hogy a változta-
  tást a HÉSZ módosításai közé emelje be. 
 
  Határidő: 2007. december 31. 
  Felelős: jegyző 

 
C,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, javasolja a határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy 
az engedélyt ideiglenesen adja meg az önkormányzat addig, amíg a 
Gábor Áron utca új nyomvonala kialakításra kerül.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Máté Lajos, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László)  szavazat mel-
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lett elfogadta az előterjesztést és a javasolt módosítással együtt a kö-
vetkező határozatot hozta:  
 
 80/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  ideiglenesen – a Gábor Áron utca új nyomvonalának kialakításáig 
  -  hozzájárul a hajdúszoboszlói 2475/18 hrsz-ú ingatlanon – a 
  034/2007. számú terv alapján -, a Bográcstanya mellett, 1 db 3 
  m3-es PB gáztartály telepítéséhez azzal a feltétellel, hogy a kivite-
  lezést a vonatkozó előírások szigorú betartása mellett kell végre
  hajtani. 
  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
  okiratok aláírására. 
 
  Határidő: 2007. május 1. 
  Felelős: jegyző 

 
D,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és nem támogatja a határozati javaslatot. A bizottság ja-
vasolja, hogy fizesse vissza az önkormányzat a vételárat és más stra-
tégiai célra használja fel a területet.  
 
Váradi Ferenc: A Főorvos Asszony által írt kérelemben nem szerepel 
határidő. Nem támogatja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 3 igen (Majoros Petronella, Dr. Papp Jenő, Radácsi 
Gusztáv), 9 nem (Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, 
Kanizsay Béla, Örvendi László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Dr. Sóvágó László) szavazat és 3 tartózkodás (Tarcsi András, 
Dede Ernő, Marosi György Csongor) mellett elutasította az előterjesz-
tést és a következő határozatot hozta:  
 
 81/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
  Hajdúszoboszló, Tölgyfa utcán található 2667/7 hrsz-ú ingatlan be-
  építési kötelezettségét nem hosszabbítja meg. Megbízza a jegyzőt, 
  hogy a döntésről kérelmezőt tájékoztassa és az ingatlan önkor- 
  mányzati tulajdonba visszavételére intézkedjen.  
 
  Határidő: 2007. május 31.  
  Felelős: jegyző  

 
 
E,  
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság részletesen meg-
tárgyalta az előterjesztést. A temető felszámolásának komoly költség-
vonzata van, amelyre az önkormányzatnak nem biztos, hogy van ele-
gendő saját forrása, ezért a következő határozati javaslatot fogadta el 
egyhangúlag a bizottság: elvileg járuljon hozzá az önkormányzat a te-
mető felszámolásához, a befektetési portálon legyen meghirdetve, ke-
resve a külső tőke bevonásának lehetőségét. Amikor lesz befektető, 
akkor kerüljön felszámolásra a temető.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangúlag támogatta. A műemlék jellegű fák helyét a 
Városgazdálkodási Zrt. határozza meg, a bizottság javaslata alapján a 
köztemetőben kellene elhelyezni a műemlékeket. Véleménye szerint jó 
lehetőség lenne vállalkozónak bérbeadni a területet, környezetkímélő 
ipari üzem létesítésére.  
 
Radácsi Gusztáv: Egyetért a pénzügyi bizottság véleményével, mely 
szerint nagyon sokba kerül a temető felszámolása, az önkormányzat-
nak nem biztos, hogy lesz rá fedezete. Azzal is egyetért, hogy meg kell 
hirdetni a területet.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett elfogadta a pénzügyi, gazdasági bizottság által java-
soltakat és a következő határozatot hozta:  
 
 82/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete elvi  
  hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Tokay és Libagát utcák által 
  ha tárolt területen elhelyezkedő Soproni temető felszámolásához,  
  amelyet külső tőke bevonással kíván elvégezni. Ennek érdekében a 
  területet ipari, vagy lakóterületté fejleszthetőként meg kell hirdetni a 
  www.szoboszloinvest.hu befektetési portálon.  
   
  Határidő: 2007. június 30., illetve folyamatos  

 Felelős: jegyző 
 
F,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 

http://www.szoboszloinvest.hu/
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Váradi Ferenc: Javasolja, hogy a határozatba a „kisajátításához”” szó 
helyett „önkormányzati tulajdonba kerüléséhez” kerüljön be.  
 
A képviselő-testület 12 igen (Majoros Petronella, Nagy Bálint, Kanizsay 
Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Máté Lajos, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, 
Dr. Sóvágó László) szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mel-
lett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 83/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  hozzájárul, hogy az önkormányzat a Hajdúszoboszló és a Keleti 
  Főcsatorna között megépült kerékpárút területrendezése érdeké-
  ben a hajdúszoboszlói 0345/9 hrsz-ú ingatlanból a kerékpárút ki-
  alakításához szükséges 237 m2 nagyságú földterületre a polgár-
  mesteri hivatal megindítsa a kisajátítási eljárást. 
  Felhatalmazza a polgármestert a szükséges okiratok aláírására. 
 
  Határidő: 2007. december 31. 
  Felelős: jegyző 

 
 
G,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Tekintettel a háztulajdonos anyagi helyzetére, a bizottság 
méltányolta az előterjesztésben szereplő összeget és támogatta az elő-
terjesztést.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.   
 
A képviselő-testület 14 igen (Majoros Petronella, Nagy Bálint, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Máté Lajos, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Maro-
si György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett el-
fogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 84/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat. 
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  hozzájárul a Hajdúszoboszló, Kossuth u. 138. szám alatti 4502 
  hrsz-ú ingatlan földterületének bruttó 500.000,-Ft eladási áron 
  történő értékesítéséhez a telken található felépítmény tulajdono-
  sa, Abdai Erzsébet részére. 
  A vételárat a vevő egy összegben az adásvételi szerződés meg-
  kötésével egyidejűleg fizeti meg az eladó részére. 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-
  hatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 
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  Határidő: 2007. szeptember 30. 
  Felelős: jegyző 

 
H,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Majoros Petronella, Nagy Bálint, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Máté Lajos, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Maro-
si György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett el-
fogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 85/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat. 
 

  1. Hajdúszoboszló Város önkormányzatának Képviselő-testülete 
  úgy határoz, hogy a hajdúszoboszlói 3049 hrsz-ú ingatlan  
  273/472-ed tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulaj-
  donba kerülését kezdeményezi. 

2. A képviselő-testület felhatalmazza Dr. Sóvágó László polgár-
mestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan-
rész tulajdonjogának Önkormányzat részére történő megszerzése 
érdekében. 
3. Az ingatlant az önkormányzat a helyi közlekedési utak kialakí-
tása önkormányzati feladat ellátása (Ötv. 8. § (1) bekezdés) érde-
kében kívánja tulajdonba venni, és közterület kialakítás céljára kí-
vánja felhasználni. 
4. Az önkormányzat saját költségén vállalja az ingatlan környezeti 
állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését és az in-
gatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott 
bármely követeléséről. 
5. Az önkormányzat kinyilatkozza, hogy a kérelemnek helyt adó 
döntés esetén vállalja a tulajdonba adás érdekében jelen eljárás-
ban felmerült költségek megtérítését. 
6. Az önkormányzat vállalja, hogy az ingatlanrész tulajdonba adá-
sától számított 5 éven át évente, a tárgyévet követő év első felétől 
kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél megvalósításá-
ról, illetve az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról. 
7. Amennyiben az önkormányzati tulajdonba kerüléstől számított 
5 éven belül értékesítésre kerül, az eladási árból befolyó összeg 
50 %-át az Önkormányzat a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak 
átutalja. 
8. Az önkormányzat kinyilatkozza, hogy jelen vagyonigénylés 
összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illet-
ve területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkor-
mányzat egyéb fejlesztési programjával. 
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9. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 6/2007. (I.25.) számú Képviselő-testületi határozatát visszavon-
ja. 

 
  Határidő: folyamatos, 2007. december 31. 
  Felelős: polgármester 

 
 
I,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság egyhangúlag az 
1. számú határozati javaslatot támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. A bizottság szintén az 1. számú határozati javaslatot tá-
mogatta, azzal a módosítással, hogy az ingatlan eladási ára nettó 10,5 
millió forint + ÁFA, bruttó 12,6 millió forint árban kerüljön megállapítás-
ra. Ingatlan-, lakásvásárláskor törekedni kell arra, hogy az önkormány-
zatnál maradó nettó 10,5 millió forintból kell megoldani a lakók elhelye-
zését.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 86/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat. 
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  hozzájárul a Hajdúszoboszló, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti ingatlan 
  értékesítéséhez az Otthon Üzletház Kft. részére az alábbi feltéte-
  lek mellett: 

  - Az ingatlan eladási ára 10.500.000,-Ft, bruttó 12.600.000,-Ft 
  - A vételárból befolyó bevétel terhére az önkormányzat az egyik 
  lakás bérlője bérleti jogának megváltására 2.200.000,-Ft-ot bizto-
  sít. 
  - A vételárból befolyó bevétel terhére a másik lakásban élő csa-
  lád elhelyezésére társasházi lakást vásárol az önkormányzat. 
  - Az ingatlan birtokbaadására a bérlők elhelyezését követően ke-
  rül sor, melynek határideje: 2007. augusztus 31. 

 
  - Vevő a vételárat két egyenlő részletben fizeti meg eladó részére, 
  melyből 6.000.000,-Ft-ot az adásvételi szerződés aláírásával 
  egyidejűleg, a fennmaradó összeget az ingatlan birtokbaadása-
   kor. 

  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
  okiratok aláírására. 
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  Határidő: 2007. augusztus 31. 
  Felelős: jegyző, Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.  
       vezérigazgatója 

 
 

Kilencedik napirend:  
 
A,  
 
Nagy Bálint: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfo-
gadásra javasolja.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 87/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat. 
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
  1993. évi LXXIX. tv. 85. § 7. bekezdése alapján az előterjesztési  
  mellékletben  meghatározottakkal kiegészíti az Önkormányzati 
  Minőségirányítási Programot.   
 
  Határidő:  2007. május 1., illetve értelemszerűen 
  Felelős: jegyző 

 
 
B,  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 
 
Nagy Bálint: A kulturális, sport bizottság is megtárgyalta az előterjesz-
tést és támogatja. A Fazekas-házzal kapcsolatban is megindult egy ha-
sonló kezdeményezés, ami szintén örömteli dolog.   
 
Váradi Ferenc: Az előterjesztésben az szerepel, hogy a Bocskai utca 
14. szám alatti ingatlanon lesz létrehozva az emlékház. Véleménye 
szerint Hajdúszoboszlót kellene beírni, mert nem biztos, hogy abban az 
ingatlanban lesz a kiállítás létrehozva. A határozati javaslat szövegét 
módosítaná: „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata felhatalmazza Dr. 
Sóvágó László polgármestert a Rácz Györggyel kötött ajándékozási 
szerződés aláírására.” A szerződés 1. pontjában az „elválaszthatatlan” 
szót törölné. A „felvétellel” helyett „feltétellel”, illetve a „követen” szó he-
lyett „követően” a helyes. A 4. pontban a Bocskai u. 14. sz. helyett Haj-
dúszoboszló kerüljön be. Az 5. pontban „juttatás” helyett „ajándék” a 
helyes, „hagyatékot” helyett pedig „hagyatéki”. A 2. oldalon javítandó a 
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„szerződét” szó „szerződést”-re. A szerződés végére javasolja beírni: 
„Melléklet: A felajánlott alkotások listája.” 
 
Dede Ernő: Javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztés változat-
lanul történő elfogadását.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 88/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat. 
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
  előterjesztés szerint köszönettel elfogadja a Rácz György hajdú-
  szoboszlói képzőművésszel kötendő ajándékozási szerződést és 
  megbízza a polgármestert aláírásával.  
 
  Határidő:  értelemszerű 
  Felelős:  jegyző 
 
  

 Tizedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag elfogadta.  
 
Dede Ernő: A határozati javaslatban található „elfogadhatóvá” szót ja-
vasolja törölni, vagy másként megfogalmazni.   
 
Kanizsay Béla: Ez a terület korábban a Szociális Otthon bővítésére 
volt fenntartva. Ezidáig nem éltek vele. Mindenképpen városi tulajdonba 
kell kerülnie. Az „elfogadhatóvá” kifejezés számára sem érthető.    
 
Nagy Bálint: A terület „elfogadhatóvá” való besorolása számára akkor 
történne meg, ha a város megkezdené a tárgyalásokat a Megyei Ön-
kormányzattal. A városnak szüksége van egy olyan területre, amelyet 
bármilyen sporttal kapcsolatos célra lehet használni. Határozott lépése-
ket kell tenni a terület megszerzésére.   
 
Dr. Vincze Ferenc: A Megyei Önkormányzatnak szociális intézményfej-
lesztési tervei vannak a terület megszerzésével. A megye kiemelt pro-
jektjei között szerepel. Az „elfogadhatóvá” szó helyett javasolja beírni a 
határozati javaslatba: „Hajdúszoboszló érdekeit is szolgáló terveit telje-
síthetővé” .  
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A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett a javasolt módosítással együtt elfogadta az előterjesz-
tést és a következő határozatot hozta:  
 
  89/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete - a Magyar  
  Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának Pfv. XI. 21.677/2006/7. 
  számú közbenső jogerős ítéletére figyelemmel - a hajdúszobosz-
  lói 6475/13 hrsz-ú, Hajdúszoboszló József A. u. 2. szám alatti in-
  gatlan földhasználati joga ellenér tékének és kamata megfizetésé-
  re vonatkozó kötelezettségének teljesítéseként elfogadja a Hajdú-
  Bihar Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 
  3337/13 hrsz-ú, a Hajdúszoboszló, Debreceni  úton lévő, 6846 m2 
  alapterületű, ipartelep megnevezésű ingatlan tulajdonjogának  
  átruházását Hajdúszoboszló Város Önkormányzatára. Kinyilvánít-
  ja, hogy a Helyi Építési Szabályzat már folyamatban levő, kö-
  vetkező módosításakor a megyei önkormányzat tulajdonában le-
  vő, Hajdúszoboszlón a Hőforrás utcán fekvő 4948 és 4949 hely-
  rajzi számú ingatlanok jelenlegi „közpark” besorolását a Hajdú-
  Bihar Megyei Önkormányzat Hajdúszoboszló érdekeit is szolgáló 
  terveit (pl. intézményfejlesztés) teljesíthetővé módosítja. 
  Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
  Határidő: 2007. május 31. illetve 
                        HÉSZ következő módosításának időpontja 
  Felelős:   jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.  
 
Váradi Ferenc: Elírás miatt javítandó a határozati javaslatban: a „be-
adásoz” szó helyett „beadásához”.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett a javasolt módosítással együtt elfogadta az előterjesz-
tést és a következő határozatot hozta:  
 
  90/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
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  A 64/2007. (III.22.) Képviselő-testületi határozat első mondata, valamint 
  az utolsó két mondata hatályban marad, a táblázatok és az önerő  
  mértékét tartalmazó szövegrész hatályát veszíti, helyébe az alábbi szö-
  vegrész kerül: 
  
  A burkolat felújítások tervezett költségeit az alábbiak szerint határozza 
  meg: 
  

megnevezés   a felújítás 
összköltsége Ft 

támogatás mértéke  
              Ft 

önerő mérté-
ke 
           Ft 

pályázati díj 
         Ft 

Mező utca 9.249.957,- 3.390.000,- 5.859.356,- 33.906,- 

Sarló utca      12.960.012,- 4.317.720,- 8.642.292,- 43.177,- 

Tompa utca 8.300.000,- 3.068.040,- 5.231.966,- 30.680,- 

Vadas utca  15.585.998,- 5.580.960,- 10.005.038,- 55.810,- 

Médy István  
- Libagát ut-
ca   

19.254.098,- 6.234.480,- 13.019.618,- 62.345,- 

ÖSSZESEN:  65.350.065,- 22.591.200,- 42.758.270,- 225.918,- 

 
 
  A tervezett felújítások megvalósításához szükséges önerő mértékét - a 
  fenti bontásban összesen 42.758.270,-Ft-ot a 2007 évi városi költség-
  vetés beruházási táblázat pályázati-fejlesztési céltartaléka terhére biz-
  tosítja. 
  
  A pályázat beadásához szükséges pályázati díj mértékét - fenti bontás
  ban történő megfizetéssel - , összesen 225.918,-Ft összeget a 2007 évi 
  városi költségvetés beruházási táblázat pályázati-fejlesztési céltartaléka 
  terhére biztosítja. 
  
  Határidő: azonnal 
  Felelős:   jegyző 
 

Tizenkettedik napirend:  
 
Nagy Bálint: Sajnálja, hogy nincs jelen a mozgalom képviselője, mert 
szerette volna megkérdezni tőle, a történelmi zászlók közül miért pont 
az Árpád-sávos zászlót ajánlják fel átadásra. Véleménye szerint udvari-
as levélben meg kell köszönni és vissza kell utasítani a felajánlást.  
 
Váradi Ferenc: Elfogadja a felajánlást.  
 
Dr. Papp Jenő: Nem szégyellnivaló az Árpád-sávos zászló.  

  
A képviselő-testület 4 igen (Váradi Ferenc, Dr. Papp Jenő, Majoros Pet-
ronella, Örvendi László), 3 nem (Máté Lajos, Tarcsi András, Radácsi 
Gusztáv) szavazat és 7 tartózkodás (Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Dede 
Ernő) mellett elutasította a felajánlást és a következő határozatot hozta:  
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  91/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
  
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 megköszöni a Jobbik Magyarországért Mozgalom önkormányzat 
 részére adományozandó Árpád-sávos zászlóra vonatkozó felaján-
 lását, amellyel nem kíván élni.  
 
 Határidő: 2007. május 2. 
 Felelős: polgármester  
 

Tizenharmadik napirend:  

 
Nagy Bálint: A labdarúgás létesítményi feltételeit fejleszteni, moderni-
zálni kell, különösen Hajdúszoboszlón. Örül, hogy a programban részt 
vehet Hajdúszoboszló. Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el az 
előterjesztést.  
 
Szandai Kázmér: Kérdést tett fel, melyre Varga Imre válaszolt.  
 
Dr. Sóvágó László: Támogatja a határozati javaslatot, de úgy gondolja, 
hogy nem a polgármester feladata az ügyben eljárni, ezért Nagy Bálint 
képviselő urat, a kulturális, sport bizottság elnökét javasolja megbízni 
ez ügyben az önkormányzat nevében eljárással.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett elfogadta az előterjesztést  és a következő határozatot 
hozta:  
   
  92/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja, hogy az Önkormányzat, mint ajánlatkérő a Magyar 
Köztársaság területén lévő más önkormányzatokkal együtt az Or-
szágos Labdarúgópálya Létesítési Program (OLLÉ) keretében 
műfüves labdarúgópályák létesítésére, megtervezésére és meg-
valósítására közbeszerzési eljárást folytat le. A képviselő-testület 
a közbeszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi döntési ha-
táskörét a polgármester egyetértésével Nagy Bálintra, a kulturális, 
sport bizottság elnökére ruházza át. A bizottsági elnököt felhatal-
mazza, hogy a közbeszerzési eljárás során az önkormányzat 
képviseletét ellássa, a közbeszerzési eljáráshoz szükséges dön-
tésekben részt vegyen. A bizottsági elnök hatásköre kiterjed a 
közbeszerzési eljárással érintett összes többi önkormányzattal 
kötendő, a közbeszerzési eljárás lebonyolítását szabályozó meg-
állapodás kidolgozására és elfogadására, a közbeszerzési sza-
bályzat elfogadására.   
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  Határidő: azonnal, illetve értelemszerű 
  Felelős:   - Nagy Bálint, a kulturális, sport bizottság elnöke  
        - jegyző  

 
 

Tizennegyedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: Hasznos lenne egy ilyen jellegű munkacsoport létre-
hozása.  
 
Radácsi Gusztáv: Nem kíván tagja lenni a munkacsoportnak.  
 
 A képviselő-testület 9 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Har-
sányi István, Szandai Kázmér), 1 nem (Radácsi Gusztáv) szavazat és 5 
tartózkodás (Dede Ernő, Marosi György Csongor, Tarcsi András, 
Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László) mellett elfogadta az előterjesztést  
és a következő határozatot hozta:  
   
  93/2007. (IV. 19.) Képviselő-testületi határozat.  
 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete be- 
  fektetéseket, fejlesztéseket előkészítő munkacsoportot hoz létre  
  az alábbi összetételben:  
  Harsányi István, a Városfejlesztési, Műszaki Bizottság elnöke  
  Szandai Kázmér, a Pénzügyi, Gazdasági Bizottság elnöke 
  Dr. Rácz Tiborné, az Egészségügyi, Szociális Bizottság elnöke,  
  ingatlanforgalmi szakértő  
  Erdei Gyula, a „Bánomkert Munkacsoport” volt elnöke 
  Máté Lajos, az Idegenforgalmi Bizottság elnöke, idegenforgalmi  
  szakember  
 
  A munkacsoport munkáját a Polgármesteri Hivatal részéről közvet 
  lenül segítő szakemberek:  
   
  Lőrincz László, irodavezető, főkönyvelő 
  Szilágyiné Pál Gyöngyi, irodavezető, főmérnök  
  Szabó Mária, vagyongazdálkodási ügyintéző  
  Tokai-Kiss Gábor, főépítész  
 
  A munkacsoport fő feladatai:  
 

- az önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek áttekintése,  
- a fejlesztési tervek összevetése a hatályos építési szabály-

zattal,  
- javaslattétel a képviselő-testület felé új fejlesztési stratégia 

elfogadására,  
- javaslatok megfogalmazása a HÉSZ esetlegesen szükséges 

módosítására,  
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- koordinációs megbeszélések lefolytatása a befektetni szán-
dékozókkal 

 
  A munkacsoport üléseire meghívót kap és abban tárgyalási joggal  
  részt vehet valamennyi önkormányzati képviselő.  
 
  Határidő: - 
  Felelős: - 
 

Tizenötödik napirend:  

 
Váradi Ferenc: A hulladékszállítási matricával kapcsolatosan elmondta, 
hogy többen megkeresték, akik kaptak felszólító levelet, de nem tudják 
megfizetni. A témával kapcsolatosan össze kell ülnie a képviselő-
testületnek. A Forrás Televízió levelét hiányosnak tartja, nem derül ki 
belőle, mit is szeretne a vállalkozó, mi a célja. Személyes találkozásuk-
kor javasolta neki, hogy keresse meg Jegyző Urat és mondja el terveit. 
A nádudvari hulladéklerakóval kapcsolatos tárgyalásról készült jegyző-
könyvben leírtak nagy részével nem ért egyet.    
 
Radácsi Gusztáv: Véleménye szerint előny a városnak, ha minél több 
médiaforrása van. A Forrás TV magánvállalkozás, a Városi Televízió 
működését viszont az önkormányzat finanszírozza. Örül, hogy még egy 
média működik a városban, de nem támogatja kérésüket.  
 
Örvendi László: A vörösterror áldozatai emlékére létrehozott emléktáb-
la megkoszorúzására hívja meg a jelenlevőket, amelyre április 29-én 
kerül sor. Örömmel olvasta a tájékoztatóban, hogy a Nemzeti Emlék-
hely és Kegyeleti Bizottság az áldozatok sírjait, illetve Pávai-Vajna Fe-
renc sírját a Nemzeti Sírkert részévé nyilvánította. Ő is jónak tartja, ha 
egy városban több média működik. Ez biztosítja a város lakosságának 
minél szélesebb tájékoztatását. Támogatja, hogy a rossz állapotú épü-
leteket bizonyos feltételek mellett adja át működésre az önkormányzat, 
hogy ez a médiaforrás is megfelelő körülmények között tudjon dolgozni.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Arra kéri Váradi Képviselő Urat, hogy legyen türe-
lemmel a nádudvari hulladéklerakóval kapcsolatos tárgyalások ügyé-
ben.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 13 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) szavazat és 1 tartóz-
kodás (Radácsi Gusztáv) mellett tudomásul vette.  
 

Tizenhatodik napirend:  

 
B,  
 
Dr. Rácz Tiborné: Elfogadja az interpellációra adott választ.  
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C,  
 
Szandai Kázmér: Elfogadja az interpellációra adott választ.  
 
E,  
 
Kocsis Róbert: Elfogadja az interpellációra adott választ.  
 
F,  
 
Marosi György Csongor: Elfogadja az interpellációra adott választ.  
 

K é r d é s e k  
 
 

Váradi Ferenc: Kérdését Szilágyiné Pál Gyöngyihez intézi. Az útpadka 
leszedések mikor kezdődnek meg? 25 millió forint meg lett szavazva er-
re a célra.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A képviselő-testület elfogadta a költségvetési 
rendeletet. Az ebben szereplő 25 millió forint a gépjármű-adó beszedé-
séből fog nagy valószínűséggel teljesülni, meg kell várni ezt a bevételt, 
mert csak ezt követően van lehetőség a felhasználására.  
 
Radácsi Gusztáv: Jegyző úrhoz intézi kérdését. Korábban már meg-
kérdezte, hogy a rendszerváltás után melyik utca nem kapta vissza az 
eredeti elnevezését.   
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Nagy Bálint: Szilágyiné Pál Gyöngyihez intézi kérdését. A Gorkij és 
Déryné utcákon levő lyukak javítására az útkátyúzásra felhasználható 
keretből jut-e pénz? Ha jut, akkor mikor várható a munkálatok elkezdé-
se?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A városfejlesztési, műszaki bizottság hétfői 
ülésén hagyta jóvá a Városgazdálkodási Zrt. által elkészített felmérést. 
Rövidesen meg fog kezdődni a tavaszi kátyúzás a városban.  
 
Szandai Kázmér: Polgármester úrhoz intézi kérdését. Az elmúlt idő-
szakban többször előfordult, hogy egyes képviselői indítványok előter-
jesztés formájában megjelentek, másokat pedig képviselő-testületi ülé-
sen kellett a napirendek közé megszavazni. Mi ebben a rendező elv, mi 
alapján kerül egyik, vagy másik kategóriába egy előterjesztés? A Sop-
roni temető felszámolásáról szóló elterjesztés Vágó Zsolt képviselő úr 
indítványára került napirendre főmérnök asszony előterjesztésével, míg 
az általa indítványozott előterjesztésről külön szavazott a testület.  
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Dr. Sóvágó László: Főmérnök asszony készítette az előterjesztést, ő 
tud válaszolni a kérdésre.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Vágó Zsolt képviselő úr megkereste levelével. 
Mivel nem a városfejlesztési iroda hatáskörébe tartozik az indítvány, 
ezért átadta főkönyvelő úrnak, így a vagyoncsoport terjesztette elő.  
 
Marosi György Csongor: Jegyző úrhoz intézi kérdését. A városban ki-
küldésre kerültek azok a levelek, amelyek a hulladékmatrica megvásár-
lásának pótlására hívják fel a figyelmet. Miért kaptak azok is felszólítást, 
akik félévre, vagy egy évre megvették a matricát?  
  
Dr. Vincze Ferenc: A Városgazdálkodási Zrt. által adott listából dolgo-
zott a hivatal. Az ő nyilvántartásuk szerint akik nem vásároltak matricát, 
azoknak lett kiküldve a felszólítás.  
 
Majoros Petronella: Főmérnök asszonyhoz intézi kérdését első kérdé-
sét. A Nádudvari úton, a temető főbejárata előtti terület jelentős részén 
törmelékhegy található. A terület magánkézben van. Van-e a tulajdo-
nosnak engedélye arra, hogy ott törmeléket helyezzen el? Második kér-
dése pedig arra vonatkozik, hogy ünnepek alkalmával miért nincsenek 
zászlók kihelyezve a Dózsa György utca végén?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Varga Imre: A Városgazdálkodási Zrt-vel szerződés köt az önkormány-
zat, személyesen lesz tájékoztatva képviselő asszony a zászlókkal 
kapcsolatos kérdésről.  
 

I n t e r p e l l á c i ó k  
 
 
Marosi György Csongor: Szilágyiné Pál Gyöngyihez intézi interpellá-
cióját. A Surányi utca-Ady Endre utca sarkán levő buszmegálló üvege ki 
van törve. Kéri ennek pótlását.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Meg vannak rendelve az elemek, május első 
felére megérkeznek és ki lesznek cserélve a törött üvegek.  
 
Majoros Petronella: Főmérnök asszonyhoz intézi interpellációját. A 
Szent István parki fajátszótéren reggelente a Városgazdálkodási Zrt. 
dolgozói szedik össze az eldobált csikkeket. A játszótér egész területén 
nincs hulladékgyűjtő. Javasolja, hogy helyezzenek ki dohányzást tiltó 
táblát a játszótéren.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A költségvetésben utcabútor vásárlásra ren-
delkezésre álló keretből megoldható hulladékgyűjtők vásárlása.  
 

E g y e b e k 
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 Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 13/2007. (III.  22.) számú határozatát ismerteti Majoros Petronella képvi-
 selő asszonnyal, az alábbiak szerint:   
 „Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bi-
 zottsága kivizsgálta Majoros Petronella képviselő asszony temető  kerí-
 tése menti nyárfák kivágására vonatkozó interpellációját, amelyre a 
 választ a képviselő- testület nem fogadta el. A bizottság megállapítot-
 ta, hogy a közterületen levő fák esetében hatósági eljárást lehetne 
 lefolytatni. Jelen esetben a kérdéses fák nem közterületen vannak, de az 
 ÁNTSZ szakvéleménye a nyárfákat nem minősítette allergénnek, ezért 
 azok kivágása nem indokolható az interpelláció tárgyával.   
           Határidő: 2007. április 19.  
           Felelős: bizottsági elnök”  

 
 
Márton Attila: Az elmúlt hetek egyik fő témája a parlamentben levő 
polgármesterek között a TISZK-ekkel (Térségi Integrált Szakképző 
Köhpont) kapcsolatos új fejlemények megvitatása volt. Minden polgár-
mester kifejezte már valamilyen szándékát TISZK-hez való csatlakozás-
ra. Az oktatási intézmények finanszírozási keretét illetően 1,5 milliárd 
forintról döntöttek. A Hajdú-Bihar megyei települések közül egyedül 
Hajdúszoboszló nem jelezte ezidáig csatlakozási szándékát. Polgár-
mester Úrtól kérdezi, hogy tárgyalt-e már ebben a témában, illetve van-
e a városnak csatlakozási szándéka?     
 
Harsányi István: Pár évvel ezelőtt alakult meg az első TISZK. Akkor a 
város középiskolái keresték a kapcsolatot a környező települések isko-
láival. Mire azonban megállapodás született volna, nem volt elegendő 
idő az anyag elkészítésére. Akkor úgy döntöttek a települések, hogy a 
következő TISZK-kiírásra megalakul a minimum hat intézményből álló 
csoport. Püspökladány számít Hajdúszoboszló csatlakozására.  
 
Tarcsi András: A Közgazdasági Szakközépiskola két évvel ezelőtt je-
lezte azon szándékát, mely szerint TISZK-központot szeretne létrehoz-
ni. Az iskola vállalta, hogy saját forrásból megépíti az épületet. Az ön-
kormányzat hozzájárulását adta ehhez. Debrecenben és Mátészalkán 
jött létre TISZK-központ. Azóta nem volt új TISZK létrehozására vonat-
kozó pályázati lehetőség.  
 
Márton Attila: A TISZK-rendszer alapjaiban megváltozik. Rugalmasabb 
feltételekkel lehet megalapítani a TISZK-keket. A tervek szerint változni 
fog a kiírás is. A teljes támogatási összeg 35%-ára lesznek jogosultak a 
gesztorönkormányzatok.   
 
Nagy Bálint: Megjelent a hajdúszoboszlói programajánló füzet, amely a 
Programkoordinációs Bizottság irányításával készült. Megköszöni min-
denkinek a segítségét, aki résztvett a munkában. 30.000 példányban je-
lenik meg a füzet, ennek 1/3-a a háztartásokba, maradék része pedig 
szállodákba, panziókba, idegenforgalmi rendezvényekre kerül.  
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A képviselő-testület 18.13 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 
            polgármester                                                       jegyző 

 

 
 

 
 

 


