
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2007. május 17-én 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.  

 
 
 Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Je-

nő alpolgármester, Kocsis Róbert, Váradi Fe-
renc, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Harsányi István, Örvendi László, Erdei Gyula, 
Szandai Kázmér, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Kanizsay Béla, Radácsi Gusztáv, Vágó Zsolt, 
Dede Ernő képviselők, Márton Attila országgyű-
lési képviselő, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Far-
kasné dr. Ungvári Ilona aljegyző, Lőrincz László 
pénzügyi, gazdasági irodavezető-főkönyvelő, 
Bárdos Ilona irodavezető-helyettes, Szilágyiné 
Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-
főmérnök, Nagyné dr. Kézi Éva egészségügyi, 
szociális irodavezető, Varga Imre oktatási, mű-
velődési és sport irodavezető, Jenei Tibor ide-
genforgalmi referens, technikus, Molnár Viktória 
jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő állampolgár-
ok.  

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. A meghívóban fel-
tüntetett napirendek megtárgyalását javasolta, azzal a módosítással, 
hogy az 5. és a 11. napirend kerüljön levételre, mivel az előterjesztők 
ezt kérték.  
 
A képviselő-testület a módosított napirendet 17 igen (Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Vá-
radi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi And-
rás, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mel-
lett elfogadta.  
 

N a p i r e n d: 

 
1.) A rendőrkapitányság beszámolója a város biztonságának 

helyzetéről, javításának feladatairól 
Előadó: rendőrkapitány 
 

2.) Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi 
feladatok 2006. évi ellátásáról és fejlesztésük tennivalóiról 
Előadó: aljegyző 
             irodavezetők 
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             intézmények vezetői 
 

3.) Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár tevékenységéről, terveiről 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője  

                   az intézmény igazgatója 
 
4.) Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyv-

tár alapító okiratának módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 

 
5.) Előterjesztés a parkolási rendszer felülvizsgálatára, javaslat új par-

kolási területek kijelölésére 
Előadó: Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatója 

 
6.) Előterjesztés térségi összekötő kerékpárutak megvalósíthatósági 

tanulmányáról 
Előadó: jegyző 
 

7.) Előterjesztés a 3343 és 3337/17 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

8.) Előterjesztés a Széchenyi utca megnyitására 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

9.) Előterjesztés a Hóvirág utca 83. szám alatti telek értékesítésre kije-
löléséről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 
10.) Előterjesztés az általános iskolákban indítható első osztályok    

 számáról 
                     Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 
 

11.) Előterjesztés intézményi minőségirányítási programok jóváha-
 gyására 

         Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 
 
12.) Előterjesztés a Magyar Királyok Panoptikumának hajdúszoboszlói 

 állandó elhelyezésére vonatkozóan 
                      Előadó: jegyző 
 

13.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2006. évi  
         közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről 

                      Előadó: polgármester 
 

14.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007. évi    
 közbeszerzési tervének módosításáról 

                      Előadó: polgármester 
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15.) Előterjesztés érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsola-
 tosan 

                      Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

16.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok vég-
 rehajtásáról 

         Előadó: jegyző 
 
17.) Tájékozató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
         Előadó: polgármester 
 
18.) Kérdésekre, interpellációkra válasz: 

a.) Erdei Gyula interpellációira válaszban döntés (április 19-i 
ülésre kiküldve, de nem került megtárgyalásra) 

b.) Vágó Zsolt interpellációjára válaszban döntés (április 19-i 
ülésre kiküldve, de nem került megtárgyalásra) 

c.) Radácsi Gusztáv kérdésére válasz 
d.) Majoros Petronella kérdéseire válasz  

     Előadók: jegyző 
                    irodavezető-főmérnök 
 
 

Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 

 

ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására és támogatás kivéte-

les méltányosságból történő megállapítására 
Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
 
 

Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Halmosi Zsolt dandártábornok, 
Hajdú-Bihar megyei rendőr-főkapitány és Dr. Domján Sándor alezre-
des, városi rendőrkapitány.  
 
Dr.Domján Sándor: Hajdúszoboszló 2006-ban stabil, kiegyensúlyozott 
közbiztonsági mutatókat produkált. 1232 volt az ismertté vált bűncse-
lekmények száma. A rendőrségnek kettős szerepvállalása kell, hogy 
legyen a biztonság szavatolásában: egyrészt hatósági jogkört gyakorol, 
másrészt a szolgáltató jelleg erősítése a cél. Az idegenforgalmi sze-
zonban megduplázódik a városban a bűncselekmények száma. Az is-
mertté vált bűncselekmények 70%-a vagyon ellen irányult. 2006-ban a 
hajdúszoboszlói rendőrkapitányság eredményességei tekintetében a 
megye nyolc rendőrkapitánysága közül a 3-4. helyet foglalta el a rang-
sorban, jelenleg az első helyen áll. Hajdúszoboszlón 24 órás rendőri 
szolgálat működik. A nyomozás-eredményességi mutató közel 60%-os, 
a felderítési eredményességi mutató szintén ugyanilyen számadatot 
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mutat. A létszámviszonyok nagyon szűkösek, nagy a kiáramlás a rend-
őri szervezetből. A tavalyi évben lett bevezetve az ügyeleti szolgálat. A 
Polgárőr Egyesülettel közösen tavaly nyár elején sikerült megállítani 
egy betörés-sorozatot. A gépjármű-feltörések és a betöréses lopások 
terén 20%-os csökkenés mutatkozott. A személyi sérüléssel járó bal-
esetek száma szintén csökkent. Sikerrel folytatódtak a DADA-
programok az általános iskolákban. Számos vetélkedő, verseny lett 
szervezve a fiatalok számára. A közlekedési morál kritikus állapotban 
van, nemcsak a városban, de országos szinten is. A jövőbeli feladatok 
között fontos megemlíteni, hogy idén a rendőrség állományába integrá-
lódik a határőrség, ami valamennyi rendőri szerv számára plusz felada-
tot jelent.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság meg-
tárgyalta a rendőrkapitányság beszámolóját, egyhangúlag elfogadta. 
Több kérdés is felmerült a motorosok randalírozásával, a diszkók utáni 
vandalizmussal, a hajléktalanok helyzetével kapcsolatosan.  
 
Kanizsay Béla: Kérdést tett fel, melyre Dr. Domján Sándor válaszolt. A 
beszámolót jónak tartja, javasolja elfogadását.  
 
Majoros Petronella: A fiatalok, gyermekek védelme érdekében a 
rendőrség megalkotta saját stratégiáját, ez a DADA-program, melyet 
elsősorban az általános iskolákban alkalmaznak. Nagyon kevésnek 
tartja a programban résztvevő gyermekek számát. Kérdést tett fel, 
melyre Dr. Domján Sándor válaszolt.  
 
Kocsis Róbert: Sok pozitívumot tartalmaz a beszámoló, tiszteletremél-
tóak az eredmények. Hangsúlyozza azonban a randalírozó motorosok 
problémáját. A beszámolóban nem talált erre való utalást. Megoldást 
kell találni a problémára. A szórakozóhelyeken való ellenőrzések szá-
ma meghaladta az ezret. Nem szerepel azonban az az adat, hogy hány 
volt ezekből eredményes. Örömmel olvasta a beszámolóban a rendőr-
ség és polgárőrség eredményes munkáját. Úgy gondolja, a polgárőrség 
tevékenysége nincs elismerve. Felhívja a figyelmet, hogy a játszótere-
ken hétvégenként késő este érdemes lenne ellenőrzéseket tartani a 
járőröknek.  
 
Dede Ernő: Az előterjesztés 3. oldalán gyermekkorúak által elkövete-
tett bűncselekményekről van szó. Mivel a gyermekek nem büntethetők, 
van-e valamilyen lehetőség a szülői felelősség megállapítására?  
 
Váradi Ferenc: Jónak tartja az anyagot. Pozitívum, hogy a polgárőrség 
munkáját is említi. Korábban készült egy megállapodás, amely a csalá-
don belüli erőszak kezelésével, megelőzésével, a kiskorúak védelmé-
vel kapcsolatos feladatok végrehajtását tartalmazza. Ebben van egy 
rész, amelyben a rendőrség és a gyámhivatal vállalja, hogy évente egy 
alkalommal közösen értékelik az elvégzett feladatokat. Erre egyetlen 
utalást talált a beszámolóban. Szeretné, ha betartásra kerülnének a 
megállapodásban vállaltak. Kéri a rendőrséget, hogy alkalmanként tart-
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sanak sebességellenőrzést a város külső utcáiban is. Nem ért egyet 
azzal, hogy az újságok közlik a sebességmérések időpontját.  
 
Vágó Zsolt: A József Attila utcán kerékpározók nagy része rendszere-
sen nem a számukra kijelölt kerékpárutat használja. A másik probléma 
pedig a már említett motorosok randalírozása. Ezek megoldásában kéri 
a rendőrség közreműködését. Jónak tartja a beszámolót, elfogadásra 
javasolja.   
 
Örvendi László: A tavalyi évben már sikerült a koldulást megállítani 
Hajdúszoboszlón, most azonban ismét megjelentek frekventált helye-
ken az ebből élők. Nemcsak a város lakóit zavarja ez a tevékenység, 
hanem a vendégeket is. Intézkedjen a rendőrség annak érdekében, 
hogy ez a tevékenység szűnjön meg és a város hírnevét ne rontsa to-
vább. A másik probléma a város külterületén történt súlyos környezet-
szennyezés. A mezőőrség jelentette ezt a rendőrségnek. Kérdése az, 
hogy lehet-e tudni, ki csinálta ezt? A beszámolót jónak tartja, elfoga-
dásra javasolja.  
 
Máté Lajos: Többször elhangzott már a mai ülésen a motorosok ran-
dalírozásának problémája. A hétvégi motoros találkozóval kapcsolato-
san kérdezi, hogy milyen intézkedéseket tett a rendőrség a közrend, 
köznyugalom és biztonság érdekében?  
 
Dr. Domján Sándor: Korábban került bevezetésre egy olyan intézke-
dés, hogy a tiltott helyen kerékpározó személyek első alkalommal szó-
beli figyelmeztetésben részesülnek, ezt követi egy hathatósabb eljárás. 
Az idei évre is célul lett kitűzve a gyalogos ellenőrzések számának nö-
velése. A hajdúszoboszlói rendőrkapitányságnak jelenleg nincs sebes-
ségmérő készüléke. Ennek üzemeltetéséhez legalább két rendőrre van 
szükség. Javaslatként fogalmazódott meg, hogy a DADA-programban 
résztvevők számát növelni, bővíteni kell. A motoros randalírozás nem-
csak Hajdúszoboszlón probléma, hanem más városban is. A frekventált 
helyeken való ellenőrzésekre nagyobb hangsúlyt fektet a jövőben a 
rendőrség. A polgárőrökkel való együttműködésre a jövőben is szüksé-
ge van a rendőrségnek. Sok esetben csak az ő segítségükkel lehet 
megszervezni a szolgálatot. A kiskorúak által elkövetett bűncselekmé-
nyek esetén vizsgálva van a szülők felelőssége, ami szankcionálható. 
Előfordul, hogy a szülő készteti a gyermeket bűncselekmény elköveté-
sére. A sebességkorlátozással kapcsolatban elmondta, hogy a megyé-
ben több sebességmérő készülék van. A mérések időpontjának újság-
ban való közlése megelőző célt szolgál. A kerékpárosok nem a megfe-
lelő helyen történő közlekedése jogsértő magatartásnak minősül. A 
rendőrök nem minden esetben veszik figyelembe a szabálysértést. A 
szórakozóhelyek hétvégi ellenőrzésének számát növelni fogja a rend-
őrség. A hajléktalanok helyzetének megoldásában partner lesz a rend-
őrség. A város külterületén történt környezetszennyezés elkövetője je-
lenleg még nem ismert. A nyomozás eredményeiről tájékoztatva lesz a 
képviselő-testület. A külterületek ellenőrzéséhez nagy segítség lenne 
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két robogó üzembe helyezése. A motoros találkozó rendőri kísérettel 
fog zajlani.  
 
Dr. Sóvágó László: A koldulás döntően szociális kérdés. A motoro-
zókkal és a kerékpárosokkal szemben hathatósabb fellépésekre van 
szükség a rendőrség részéről. A közrend, közbiztonság megteremtése 
nemcsak a rendőrség dolga, hanem a lakosságé is.  
 
Dede Ernő: Jól szerkesztett, átlátható beszámolót készített a rendőr-
ség. Az anyag végén összefoglalt feladatokkal teljes mértékben egyet-
ért. A beszámoló erénye, hogy nemcsak száraz tényekre mutat rá, ha-
nem figyelembe veszi azt is, hogy az ideérkező vendégek személyes 
konfliktusokat tudnak okozni. Ezek nagy része rendőri beavatkozást is 
igényel. Ha gyermekek válnak bűncselekmény elkövetőjévé, a szülőket 
is mindenképpen felelősségre kell vonni. Nagyon sok alkoholszondás 
ellenőrzést tartott a rendőrség és minden 21. ittasságot mutatott. Ez 
nagyon magas szám. A közterületi jelenlét növelése a lakosság és a 
pihenni vágyó vendégek számára nem feltételnül megnyugtató dolog.  
 
Erdei Gyula: A DADA-programban való részvételt megköszöni. Job-
ban oda kell figyelni a nepperekre. A parkokban jelenjenek meg rend-
szeresen gyalogos járőrök. A nem a kijelölt úton kerékpározók ellen ké-
ri a hathatós fellépést.  
 
Kocsis Róbert: Jó a közbiztonság a városban. Érezhető a rendőrség 
munkájának javulása. Ez nemcsak a statisztikákban mutatkozik meg. A 
szubjektív biztonságérzet javulásához vezető következő lépés az lesz, 
ha az itt elhangzott problémák megoldásra kerülnek.  
 
Halmosi Zsolt: Megköszöni a hozzászólásokat, kérdéseket. Az el-
hangzott problémákra sok gondot fog fordítani a rendőrség. A lakosság 
igényeinek kiszolgálásáért dolgoznak a rendőrök. Előfordul, hogy nem 
harmonizálnak az igények, de megfelelő munkaszervezéssel orvosolni 
lehet a problémát. Kiegyensúlyozott, jó munka folyik a hajdúszoboszlói 
rendőrkapitányságon. A hibák a technikai eszközök hiánya és a lét-
számhiány következményei. A rendőrkapitány úr feladata, hogy a ren-
delkezésre álló kapacitásokat hatékonyan használja ki. A tavalyi év 
rendőrszakmai szempontból nagyon nehéz év volt. A jogszabályi kör-
nyezet miatt a sebesség-túllépők és a motorosok ellen is nehéz fellép-
ni. Szűk a rendőrség mozgásköre. A jogalkotók felelőssége olyan jog-
szabályok alkotása, amiket hatékonyan be lehet tartani. Megköszöni a 
képviselő-testületnek, hogy hozzájárult a Megyei Rendőrnap megren-
dezéséhez.   
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett elfogad-
ta a beszámolót és a következő határozatot hozta:  
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 95/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság 2006. évi munkájáról szóló 
beszámolóját elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős: -  

 

Második napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést, elfogadásra javasolja. Fontos, lényeges azon javasla-
tok, célok megfogalmazása, amik az anyagban megtalálhatóak. Egyre 
több a bölcsődei férőhelyekre az igény, ezeket növelni kell. A családok, 
gyermekek átmeneti otthonának létrehozása, működtetése szintén fon-
tos. A bizottság megköszöni a beszámolót készítők eddigi munkáját.  
 
Szandai Kázmér: Részletes, tartalmas beszámoló készült. A Gyermek-
jóléti Szolgálat rendszeres kapcsolatot tart az oktatási intézmények ve-
zetőivel, megbeszéléseket, tanácskozásokat tartanak. Vannak azonban 
olyan tanácskozások, amelyek nem mindenki számára egyformán 
hasznosak. Javasolja a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének, fontolja 
meg annak lehetőségét, hogy ezeket a megbeszéléseket intézményi 
rétegenként szervezzék meg.  
 
Erdei Gyula: Az ifjúságvédelmi felelősök tanácskozásain elhangzott 
dolgokat jól tudják hasznosítani. Bármikor fordulnak a Szociális Szol-
gáltató Központhoz, vagy bármely másik intézményhez, azonnal intéz-
kednek, ha erre lehetőség van. Több éve folyik arról a vita, hogy az is-
kolák a gyermekvédelemmel kapcsolatosan milyen adatok használatá-
ra jogosultak. Kellene tartani egy tájékoztatót ezzel kapcsolatosan.   
 
Váradi Ferenc: Az anyag 5. oldalán található a következő mondat: 
„Szükség lenne egy olyan rendszer kiépítésére, amely a szórakozóhe-
lyeken kiszűrné a kiskorúakat, alkohol, kábítószer-fogyasztást.” Ezzel a 
mondattal nem ért egyet. Ne óhaj legyen, hanem valósuljon meg. Ja-
vasolja, hogy az iskolák ifjúságvédelmi felelősei végezzék ezt a felada-
tot. A 16. oldalon kezelt probléma típusokról van szó. Magatartászavar 
483 gyermeknél volt. Ezt nagyon soknak tartja. Szintén magas szám a 
szülők vagy család életvitelénél a 367, itt látszik, mennyire nem foglal-
koznak a szülők a gyermekekkel. A gyermekintézménybe való beillesz-
kedési nehézség 2005-ben Ebesen 112 gyermeket érintett. Ezt torz 
számadatnak tartja. Örök probléma a bölcsőde helyigénye. A bölcsőde 
normatív támogatása nagyon rossz, mivel jelenlétre adják. Javasolja, 
hogy egy teremmel bővítsék a létszámot. Nagyon jónak, részletesnek 
tartja az anyagot, javasolja elfogadását.   
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A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett elfogad-
ta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 96/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a gyermekek  
  védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
  törvény 96. §. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat  
  gyermekjóléti  és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2006. 
  évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
 
  Felelős:  jegyző  
  Határidő: folyamatos, illetve 2007. május 31. 

 

Harmadik napirend:  

 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta az előterjesz-
tést, elfogadásra javasolja. Emellett a bizottság tárgyalta a szakfelügye-
leti vizsgálat eredményét is, ami szintén sikeresnek ítélte meg a műve-
lődési központ munkáját, tevékenységét. A kritikai megjegyzések javít-
hatók, kiküszöbölhetők. Pozitívumnak tartja, hogy a beszámolóban ki-
emelt helyen szerepel a hajdúk letelepedésének 400 éves évfordulója 
alkalmából rendezett megemlékezés. Bízik benne, hogy a 2007-es év 
is olyan sikeres lesz, mint a tavalyi. Elfogadásra javasolja a beszámo-
lót.  
 
Váradi Ferenc: Az Ifjúsági Ház műszaki állapotán változtatni kell, akár 
az épület új helyszínre való áthelyezésével. Jónak tartja az anyagot, 
sok program valósult meg.  
 
Örvendi László: A beszámolót jónak tartja, elfogadásra javasolja. Úgy 
gondolja, hogy a civil szervezetekkel való kapcsolata a művelődési 
háznak sokkal tágabb, mint amennyi a beszámolóban le van írva. A 
Gazdakörrel való együttműködés is jó.  
 
Majoros Petronella: Sokoldalú, széles tevékenységrendszer tükröző-
dik a beszámolóból. A kultúra, a hagyomány ápolása fontos feladata a 
művelődési központnak. Örömtelinek tartja, hogy a színházterem sok-
kal kihasználtabb, mint az elmúlt években, neves előadóművészek 
kapnak itt helyet. Nyáron a szabadtéri színpadon lehetne több koncer-
tet, előadást tartani, olyanokat is, amelyek nem feltétlenül kulturális jel-
legűek. Színesíteni, frissíteni kell a kínálatot. A fiatalok hasznos sza-
badidő-eltöltésére is érdemes lenne több programot szervezni.  
 
Szandai Kázmér: Összetett, sokrétű a művelődési központ tevékeny-
sége. Fontos a közművelődési feladatok, a könyvtár szerepe. Rendkí-
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vül komoly munkát végeztek a művelődési központ munkatársai és lát-
ható, hogy szemléletváltás is történt. Igény van arra, hogy egy na-
gyobb, jobban kihasználható színházteremmel gyarapodjon a művelő-
dési ház.  
 
Erdei Gyula: Szép munkát végzett a tavalyi évben is a művelődési 
ház. Hajdúszoboszló kulturális élete igen sokrétű. Örömmel tapasztalja, 
hogy elindult az a folyamat, amikor a szezont kiszélesítve sikerült több 
programsorozatot kitalálni.  
 
Kocsis Róbert: Javult a művelődési ház megítélése. A kultúra rendkí-
vül fontos szegmense a város életének, nemcsak az idegenforgalom, 
hanem az itt élők miatt is. A téli esték programjaira is nagy szükség 
van. Javasolja az Ifjúsági Ház felújítását.  
 
Berényiné Szilaj Ilona: Megköszöni a képviselő-testület tagjainak ész-
revételeit, véleményeit. Kollegáival igyekeznek eleget tenni az elvárá-
soknak.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett elfogad-
ta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 97/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  elfogadja a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
  2006. évi munkájáról készült beszámolót és a muzeális intézmé-
  nyekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
  szóló 1997. évi  CXL tv. 78. § (5) b) alapján jóváhagyja az in-
  tézmény 2007. évi munkatervét. 
 
  Határidő:  2007. május 17. illetve folyamatos 
  Felelős:  jegyző 
 
  

Negyedik napirend:  

 
Nagy Bálint: A kulturális bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfo-
gadásra javasolja.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett elfogad-
ta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
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 98/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a muzeális intézmé-
  nyekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
  szóló 1997. évi CXL tv. 78. § (5) b) pontjában meghatározott jog-
  körében eljárva, a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
  Könyvtár alapító okiratát az előterjesztésben szereplő módosítá-
  sokkal jóváhagyja. 
 

  Határidő:  2007. május 18. 
  Felelős: jegyző 

 

Ötödik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangúlag támogatta. A bizottság javasolja, hogy a 
VGZRT a fürdő környékén levő területeket vegye számba, esetleg me-
zőgazdasági területeket lehetne parkolás céljára bérbe venni.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag elfogadta azt. A fürdő környékén nyáron 
rendkívül kevés a parkolók száma. Új területek feltárása elengedhetet-
lenül szükséges. Véleménye szerint a parkoló-automaták kihelyezésé-
vel óvatosan kell bánni.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság keddi ülésén tárgyalta az elő-
terjesztést, egyhangúlag elfogadta. Sok parkolóhely hiányzik az ide-
genforgalmi szezonban a városban. A bizottság támogatja a parkoló-
órás megoldást, javasolja, hogy minél többet vásároljon meg az ön-
kormányzat. A parkolási területek bővítésére több konkrét javaslata van 
a bizottságnak, például a volt 4-es számú főút belterületi négy sávából 
kettőt alakítsanak ki parkolónak. Ennek függvénye, hogy a belterületi 
szakasz az önkormányzat tulajdonában legyen.  
 
Dede Ernő: Nagy szükség van ilyen lépésekre. Komplexebb gondolko-
dásra van szükség ezen a téren. A parkolási díjak mértékét differenci-
álni kellene.  
 
Erdei Gyula: A Böszörményi út repülőtér felőli oldalát ki lehetne alakí-
tani parkolónak. A parkolók felé kell irányítani az autósokat. A munkába 
vonja be a VGZRT a Hungarospa Zrt-t is.  
 
Majoros Petronella: Kérdést tett fel, melyre Mészáros Sándor vála-
szolt.  
 
Mészáros Sándor: Egyetért az idegenforgalmi bizottság javaslatával, 
mely szerint irányítani kell a forgalmat. A 4-es főúton közlekedésbizton-
sági szempontból veszélyes parkoló kialakítása.  
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Váradi Ferenc: Meg kell oldani, hogy a Mátyás király sétányon ne le-
gyen autóforgalom. A 4-es főúton kialakítandó parkolással nem ért 
egyet. Októberben olyan anyag kerüljön a képviselő-testület elé, amely 
döntési helyzetet eredményez.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett elfogad-
ta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 99/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  
 
 a, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

utasítja a jegyzőt, illetve a VgZrt. vezérigazgatóját, hogy a 2007. 
októberi testületi ülésre készítsen előterjesztést a parkolási zó-
nák, övezetek kialakítására, a díjfizetési módok kidolgozására.  

 
 b, Utasítja a jegyzőt, illetve a VgZrt. vezérigazgatóját a repülőtéri 

parkolók kialakítására, annak működtetésére, a szükséges útbai-
gazító táblák kihelyezésére, információs szórólapok elkészítésé-
re.  

 
 Utasítja továbbiakban a Hungarospa Zrt. vezérigazgatóját az elő-

terjesztésben felsorolt jegypénztárak szezon kezdetétől való be-
indítására, nyitvatartására, az ezzel kapcsolatos információs te-
vékenység szükség szerinti kialakítására.  

 
 Felelős: Dr. Vincze Ferenc jegyző,  
              Mészáros Sándor, VGZRT vezérigazgatója,  
              Czeglédi Gyula, Hungarospa Zrt. vezérigazgatója 
 
 Határidő: a., pont esetén 2007. október  
                 b., pont esetén 2007. július 15.  
 

Hatodik napirend:  

 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A Hajdúszoboszló-Nagyhegyes nyomvonal 
esetében az útvonal pontos hossza 7,9 km, a tervezés várható bruttó 
költsége 9.669.600 Ft, ebből az önerő és a támogatás mértéke is 
4.834.800 Ft.  
 
Dr. Sóvágó László:A ma délelőtti társulási ülésen a társulási tanács 
egyetértett abban, hogy a Nagyhegyes-Hajdúszoboszló nyomvonalat 
kellene megterveztetni. Ez a városnak és Nagyhegyesnek is az érdeke. 
Hortobágy felé is megnyílik az út, a természet-szeretők turizmusának is 
kedvez.   
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Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság támogatja az 
előterjesztést. A bizottság is a Nagyhegyes irányába megépítendő ke-
rékpár-út megtervezését javasolja.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Azzal a kiegészítéssel fogadta el a bizottság a határozati 
javaslatot, hogy az összeg pontosításra kerül, illetve az önerőt pályáza-
ti céltartalékból kell finanszírozni.  
 
Dr. Papp Jenő: Egyetért a nagyhegyesi kerékpárút megépítésével, de 
örülne, ha a Nagyhegyes felé vezető út javítására is lenne fedezet.  
 
Vágó Zsolt: Egyetért azzal, hogy az első ütemben Nagyhegyes és 
Hajdúszoboszló között épüljön meg a kerékpárút. Úgy gondolja, hogy a 
második ütemben indokoltabb Hajdúszovát irányába megépíteni a ke-
rékpárutat, hisz nagyon sokan laknak a Csatornakertben, sokan járnak 
át Hajdúszovátról dolgozni. Közlekedésbiztonsági szempontból is indo-
koltabb, hogy Hajdúszovát felé épüljön meg a kerékpárút.   
 
Váradi Ferenc: Nem támogatja a kerékpárút megépítését. A települési 
hálózat kiépítésével viszont egyetért. Nem esik szó arról, hogy a Dózsa 
György úton ki kellene építeni a kerékpárutat, hogy majd a Tescohoz 
könnyebben lehessen eljutni. Nem tapasztalja az anyagban leírt nagy-
fokú kerékpározási kedvet. A városon belüli kerékpártút-tervezéssel is 
foglalkozni kell.  
 
Kanizsay Béla: Támogatja a kerékpárutak megépítését. Aggálya vi-
szont a kerékpárok tárolásával kapcsolatos. Sokkal több, fedett kerék-
pártárolóra van szükség a városban.  
 
Kocsis Róbert: Most csak a kerékpárút tervezése van napirenden. 
Sajnos maga a tervezés is jelentős összeget jelent. Hasznos dolognak 
tartja és támogatja a kerékpárút kiépítését. A városba érkező turisták-
nak azon rétege, akiknek igénye a testmozgás magával hozza kerék-
párját és azzal közlekedik. Javasolja az előterjesztés támogatását.  
 
Majoros Petronella: A hamarosan megépülő Tesco miatt indokolt ke-
rékpárút megépítése a városban. Ez a pályázati kiírás azonban nem 
használható fel belterületi kerékpárút tervezéséhez, kifejezetten kistér-
ségi jellegű. Élni kell a lehetőséggel, támogatja az előterjesztést.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett 
elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
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 100/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  
 

    Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
    Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás által megfogalma-
    zott kerékpárút fejlesztési elképzelésekkel egyetért. A meghatáro-
    zott nyomvonalak megvalósítása során elsődleges nyomvonalként 
    a Hajdúszoboszló – Nagyhegyes szakaszt javasolja meghatároz-
    ni, azt követően a Hajdúszoboszló – Hajdúszovát, majd a Hajdú-
    szoboszló – Ebes nyomvonal. 
 
    A Képviselő-testület támogatja, hogy a kistérség pályázatot nyújt-
    son be tervezésre a Hajdúszoboszló - Nagyhegyes nyomvonal 
    vonatkozásában a GKM  - más társminisztériumokkal egyetértés-
    ben -  által a „kerékpárutak építésének/tervezésének támogatásá-
    ra” kiírt pályázati felhívására ezáltal is felkészülve a későbbiekben 
    kiírásra kerülő, nagyobb támogatási aránnyal bíró uniós pályázat 
    benyújtására a kivitelezés vonatkozásában. 
 
    A projektek tervezési költségeit valamint a várható önerő mértékét 
    az alábbiakban határozza meg: 
 
 

Nyomvonal 
megnevezés 

Nyomvonal 
hossza  

Tervezés 
várható bruttó 
költsége 

Önerő mérté-
ke 50 % 
(bruttó) 

Várható tá-
mogatás mér-
téke 50 % 
(bruttó) 

Hajdúszoboszló 
- Nagyhegyes 

7.9  km 9.669.600,-Ft 4.834.800,-Ft 4.834.800,-Ft 

 
 
    A tervezéshez szükséges önerő mértékét az érintett önkormány-
    zatok a nyomvonal által a közigazgatási területüket érintő hossz 
    arányában viselik. Hajdúszoboszló város közigazgatási területét 
    4.7 km hosszban érinti a nyomvonal, így ennek megfelelően a 
    tervezési munkálatok önerő részére Hajdúszoboszló Város Ön-
    kormányzata Képviselő-testülete bruttó 2.876.400,-Ft összeget 
    biztosít a 2007. évi városi költségvetés beruházási táblázatában 
    található pályázati és beruházási céltartaléka terhére. 
 
    Határidő: - 
               Felelős:  -  
 

 

Hetedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság az eredeti hatá-
rozati javaslatot nem támogatta. Új határozati javaslatot alkotott, mely 
tartalmazza, hogy az ingatlanokat nyílt árverés útján értékesítse az ön-
kormányzat. Az árverést előzze meg egy, a pályázókat előminősítő el-
járás.  
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Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság meg-
tárgyalta az előterjesztést. Egyhangúlag elfogadta az eredeti határozati 
javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy az eladásból befolyt összeg a 
pályázati alapba kerüljön be. Az idegenforgalmi bizottság által javasolt 
súlyszámváltozást támogatta a bizottság.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Az ülésen több kérdés és módosító javaslat is felvető-
dött. A mellékelt ajánlati felhívással kapcsolatosan kérdés és kifogás 
hangzott el a konkrét területmegosztást illetően. A 3. oldalon módosító 
javaslattal élt a bizottság: a bírálati részpontoknál a hasznosítási terv-
nek az önkormányzati fejlesztési célokkal való összhangjának súly-
számát négyre javasolja növelni. A megvalósítandó célok befejezési 
határidejét konkrétan négy évben javasolja a bizottság meghatározni. A 
terület nagyságát tisztázni kell. A bizottság ülésén vita bontakozott ki 
arról, hogy pontosan melyik területről van is szó. A három határozati ja-
vaslat mellé egy negyediket javasolt a bizottság: az ingatlanértékesí-
tésből befolyó összeg a pályázat-előkészítő alapba kerüljön be. Véle-
ménye szerint nincs szükség a határozati javaslatban szereplő bíráló 
bizottság létrehozására, mivel a képviselő-testület az elmúlt ülésen fo-
gadta el a befektetéseket, fejlesztéseket előkészítő munkacsoport lét-
rehozását. Ezekkel a kiegészítésekkel együtt a bizottság támogatta az 
előterjesztést.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság tárgyalta az előterjesztést. 
Javasolta, hogy a bírálati szempontoknál hasznosítási tervnek az ön-
kormányzati fejlesztési célokkal való összhangjának súlyszámát négyre 
emelni. A két szakaszban történő értékesítéssel egyetértett a bizottság.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
Márton Attila: Amennyiben versenypárbeszédes eljárás keretében tör-
ténik az ingatlan értékesítése, akkor a közbeszerzési törvény vonatko-
zó paragrafusa érvényes. A törvény azt mondja ki, hogy semmilyen 
olyan körülmény nem állhat fenn, amely az ajánlatkérő mulasztásából 
ered. Gazdasági szakjogász véleménye szerint amennyiben az ajánlat-
kérési felhívásban nincsenek meg a pontos lehatárolások, a konkrét in-
gatlanmegosztás, az közbeszerzési bizottsági eljárást, bírságot vonhat 
maga után.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Mivel nem közbeszerzésről van szó, nem vonatko-
zik rá ez a szabályozás. Javasolja, hogy versenypárbeszéd helyett két 
szakaszos tárgyalásos ingatlanértékesítés szerepeljen.  
 
Szandai Kázmér: A négy határozati javaslatról külön szavazzon a kép-
viselő-testület.  
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A képviselő-testület a „két szakaszos tárgyalásos ingatlan-értékesítés” 
szövegrész javaslatát 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) és 1 nem (Harsányi István) szavazat mel-
lett elfogadta. Azt a javaslatot, mely szerint a befejezés idejét a képvi-
selő-testület 4 évre módosítja, illetve  a súlyszámokat négyre emeli 16 
igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, 
Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi 
László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Marosi György Csongor, Harsányi István, Dr. Papp Jenő) szava-
zat és 2 tartózkodás (Tarcsi András, Dede Ernő) mellett elfogadta. A bí-
ráló bizottságnak a korábban megválasztott munkacsoportot kéri fel 13 
igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, 
Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó 
László, Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Harsányi István, Dr. Papp Je-
nő), 2 nem (Vágó Zsolt, Marosi György Csongor) szavazat és 3 tartóz-
kodás (Tarcsi András, Dede Ernő, Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta. 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Radácsi Gusz-
táv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett elfogad-
ta azt a javaslatot, mely szerint a befolyó összeg a pályázat-előkészítő 
alapba menjen.  
 
 101/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 50/2007. (III. 22.) számú határozatnak első mon-
datában szereplő „árverésen” szövegrészt „két szakaszos 
tárgyalásos ingatlan-értékesítés”-re módosítja.  

 
2. Az 1. pont szerinti címmel, a befejezés idejét 4 évre, „az ön-

kormányzati fejlesztési célokkal összhang” súlyszámát 4-re 
módosítja.  

 
3. Bíráló bizottságként a 93/2007. (IV. 19.) számú határozattal 

megválasztott befektetéseket, fejlesztéseket előkészítő mun-
kacsoportot határozza meg.  

 
4. Az ingatlan-értékesítésből befolyó összeg a költségvetés pá-

lyázati céltartalékát (100 millió forint) növeli.  
 
  Határidő: 2007. május 31., illetve folyamatos 
  Felelős: jegyző  
 

 

Nyolcadik napirend:  
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Harsányi István: A városfejlesztési bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést, 4 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság tegnapi ülésén 4 
igen, 1 nem szavazat és 3 tartózkodás eredményeképpen a bizottság 
nem tudott az előterjesztéssel kapcsolatosan állást foglalni.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén tárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag támogatta azzal a felté-
tellel, hogy nem lesz kikötve a Semmelweis utcára a terület.  
  
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt. 
Javasolja, hogy kerüljön le napirendről az előterjesztés, mert amíg nem 
lesz a részletes rendezési terv elfogadva, addig nincs értelme erről tár-
gyalni.  
 
Dede Ernő: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt. Nem 
támogatja a határozati javaslatot. Nem látja értelmét az utca megnyitá-
sának. Jelenleg szép, rendezett a terület.   
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt. Az 
ügyrendi bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság csak abban az 
esetben támogatja a határozati javaslatot, ha a Semmelweis utcára tör-
ténő kikötés nem valósul meg. Az előterjesztésben azonban az szere-
pel, hogy jelenleg anyagi forrás hiányában nem valósul meg a kikötés. 
Ellentmondás tapasztalható. Abban az esetben támogatja az előter-
jesztést, ha a későbbiekben sem kerül sor a kikötésre.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Az utca visszaállítása az önkormányzat és a város 
érdekeit egyaránt szolgálja. A korábban kötött megállapodás alapján is 
ez a terület közterület. Javasolja a határozati javaslat módosítását, il-
letve kiegészítését: „Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete hozzájárul a Széchenyi utca (1027/9 hrsz.) eddig elzárt 
területének eredeti közút funkciójába visszaállításához. A Semmelweis 
utcára való kikötés egyelőre nem valósul meg.” 
 
Harsányi István: A 1027/8 hrsz-ú területet az utca lakói szeretnék 
megvásárolni, az elzárt területtel párhuzamosan szeretnének építési 
telkeket kialakítani. Ha egyezség születik, akkor az utca megnyitásának 
nem lesz értelme.  
 
Dede Ernő: Úgy gondolja, az előterjesztésben nem szerepel minden 
információ, amit már korábban is lehetett tudni. Javasolja a terület át-
minősítését, eladását a kialakítandó telek részeként, amiből a városnak 
bevétele lesz.  
 
Majoros Petronella: A jegyző úr által javasolt mondat legyen benne a 
határozatban, de maradjon ki belőle az „egyelőre” szó.  
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Váradi Ferenc: Polgármester úr és jegyző úr részéről is elhangzott, 
hogy ebben az évben megvalósul a részletes rendezési terv módosítá-
sa. Addig félre kellene tenni ennek az előterjesztésnek a tárgyalását.  
 
Lőrincz László: Erre a területre érvényes rendezési terv van, mely 
szerint a terület közterület. A jogszabályok alapján közterületet sem el-
adni, sem bérbeadni, sem elbirtokolni nem lehet.  
 
Kocsis Róbert: Az ott lakók jogosan háborodtak fel, mert féltik a nyu-
galmukat. Megoldást kell találni a problémára. A körzet képviselőjeként 
kéri, hogy reális kompromisszumként hozza meg azt a döntést a képvi-
selő-testület, mely szerint a későbbiekben sem születik meg a kikötés a 
Semmelweis utcára.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Erdei Gyula, 
Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő), 2 nem (Váradi 
Ferenc, Harsányi István) szavazat és 2 tartózkodás (Kanizsay Béla, 
Dede Ernő) mellett a javasolt módosításokkal együtt elfogadta az elő-
terjesztést és az alábbi határozatot hozta:  
 
 102/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  hozzájárul a Széchenyi utca (1027/9 hrsz.) eddig elzárt terüle-
  tének eredeti közút funkciójába visszaállításához.  
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  felmondja a terület használatára 1988. július 1-jén kötött megálla-
  podást és kéri a szomszédos ingatlan tulajdonosait, hogy az ere-
  deti telekhatárok visszaállításával adják át az önkormányzatnak a 
  területet.  
  A Semmelweis utcára történő híddal való kikötés nem valósul 
  meg.  
 
  Határidő: 2007. augusztus 31. 
  Felelős: jegyző 
 
   

Kilencedik napirend:  

 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta azt.  
 
A képviselő-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett elfogad-
ta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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 103/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a 
  Hóvirág u. 83. szám alatti 3927/165 hrsz-ú ingatlant felveszi a 
  2007. évben, árverésen értékesítendő ingatlanok listájára bruttó 
  12.000.000,-Ft kikiáltási alapáron. 
  A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 
  szerződés aláírására. 
 
  Határidő: 2007. december 31. 
  Felelős: jegyző 

 

Tizedik napirend:  

 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság az előterjesztést megtárgyalta és 
támogatta.  
 
Nagy Bálint: Tavaly a Pávai Általános Iskolában indult 31 fővel osztály, 
ami az akkori törvényi maximumot, a 26 főt is meghaladta. Jelenleg a 
törvény által meghatározott maximum létszám 31, amit nagyon soknak 
tart. Az oktatási bizottság ülésén is elmondta, hogy az Oktatási Iroda 
egy nagyon korrekt beíratási rendszert alkotott. Úgy gondolja, hogy az 
általános iskolák igazgatói képtelenek együttműködni, nem tudnak 
kompromisszumos megoldást találni. A 31 fős osztály indítása szakmai 
elvekkel nem egyeztethető össze.  
 
Dr. Sóvágó László: Az átlaglétszám osztályonként 21 fő, ami elfogad-
ható. A testület erről dönt. Ha a törvény megengedi, módosító indít-
ványt tesz, hogy nem indulhat 26 főnél nagyobb létszámú osztály. Az 
oktatásban résztvevők nem jól szervezik a feladatokat, ennek követ-
kezménye ez a probléma.  
 
Varga Imre: A törvény azt mondja ki, hogy maximum 26 fős osztályok 
indíthatók, kivételes esetben ettől el lehet térni. Amennyiben nem járul 
hozzá a képviselő-testület ahhoz, hogy a 26 fős maximumtól eltérjenek 
az iskolák, akkor a körzetekben a nem odatartozó gyerekek közül sor-
solással kell eldönteni, ki, melyik iskolába kerüljön.  
 
Dr. Sóvágó László: Bele kell foglalni a határozati javaslatba, hogy 
minden évben az iskola vezetője köteles behívni a szülőket és tájékoz-
tatni őket arról, hogy lehetőség van másik iskolába íratni a gyerekeket.  
 
Erdei Gyula: A Thököly iskolában beíratkozáskor tájékoztatták a szü-
lőket a létszámról. 62 szülő beíratta gyermekét a Thököly Általános Is-
kolába, senki sem jelezte, hogy el akarja vinni másik iskolába gyerme-
két. Az a helyzet fog előállni, amit irodavezető úr mondott, sorsolással 
lesz eldöntve a kérdés. Így azonban nem működik a szabad iskolavá-
lasztás joga. Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy működik egy ad hoc 
munkacsoport, amely a létszámot vizsgálja.  
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Tarcsi András: Nem tartja helyesnek 31 fős osztály indítását. Induljon 
három osztály a Thököly iskolában, két 21 és egy 20 fős, ami ideális a 
munkavégzés és a gyerekek szempontjából is.   
 
Kanizsay Béla: Meg kell határozni 25 vagy 26 főben a maximális lét-
számot.  
 
Szandai Kázmér: Amíg 190 fő körül van az első osztályosok száma, 
addig elegendő 8 plusz 1 kislétszámú osztály indítása. Az oktatási bi-
zottságon belül megalakult albizottság feladata, hogy ezeket a kérdé-
seket a jövőre vonatkozóan tisztázza. Vannak ötletek a beíratási rend-
szer változtatásával kapcsolatban is.  
 
Nagy Bálint: Az elosztási arányokkal van probléma.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett elfogadta az elő-
terjesztést és a következő határozatot hozta:  
  
 104/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 
  1993. évi LXXIX. törvény 102. §-ában biztosított jogkörében eljár-
  va 
  Gönczy Pál Általános Iskolában  2,    
  Thököly Imre Általános Iskolában  2, 
  Bárdos Lajos Általános Iskolában 2+1 kislétszámú 
  Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában 2 
  Összesen:    8+1kislétszámú tanulócsoport 
  indítását engedélyezi a 2007/2008. tanévben. 
 
  Határidő:  2007. május 18. 
  Felelős: jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  

 
A képviselő-testület 17 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett elfogadta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
  
 105/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  
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  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az 1993. évi LXXIX. tv. 
  102. § (2) f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva jóvá-
  hagyja a: 
 
  1. Egyesített Óvodai Intézmény  
  Hajdúszoboszló, Rákóczi u.21.sz. 
  2.  Gönczy Pál Általános Iskola  
  Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7.sz. 
  3.  Thököly Imre Általános Iskola  
  Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 2-4.sz. 
  4.  Bárdos Lajos Általános Iskola 
  Hajdúszoboszló, Arany J. u.2.sz. 
  5. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 
  Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 145.sz. 
  6.  Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
  Hajdúszoboszló, Rákóczi u.44.sz. 
  7. Közgazdasági Szakközépiskola   
  Hajdúszoboszló, Gönczy P.u.15.sz. 
  8.  Bocskai István Szakképző Iskola  
  Hajdúszoboszló, József A.u.25.sz. 
  9.  Szép Ernő Középiskolai Kollégium 
  Hajdúszoboszló, Gönczy P.u.15.sz.  
  10. Zichy Géza Alapfokú Művészetoktatási Iskola  
  Hajdúszoboszló, Kálvin tér 5.sz. 
  11.  Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
           Hajdúszoboszló, Bányász u.27.sz.    
 
  minőségirányítási programját. 
 
  Határidő: 2007. május 18., illetve folyamatos 
  Felelős:   jegyző 
 

 Tizenkettedik napirend:  

 
Dr. Vincze Ferenc: Az előterjesztésben Thököly István helyett Thököly 
Imre, illetve a Szabó Lőrinc utca helyett Oláh Gábor utca a helyes.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság korábban tárgyalta az 
előterjesztést. Úgy foglalt állást a bizottság, hogy minden olyan 
kezdeményezést támogatni kell, ami a kulturális kínálatot színesí-
ti. Felvetődött, hogy nem a megfelelő helyszín lett megjelölve, de 
jegyző úr elmondta, hogy kifejezetten ezt a területet kérték.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta 
és egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az elő-
terjesztést és egyhangúlag elfogadta.  
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A képviselő-testület 16 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Kocsis Róbert, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő) szavazat mellett elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
  
 106/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  előzetesen egyetért a „Magyar Királyok Panoktikuma” című kiállí-
  tás Hajdúszoboszlón, az Oláh Gábor utcán levő korábbi vízmű-
  irodaépületben történő állandó elhelyezésével, a vonatkozó hasz-
  nosítási programtervezettel és a fejlesztési elképzelésekkel. Meg-
  bízza a jegyzőt, hogy a kiállítási anyag tulajdonosával folytassa az 
  előkészítő, egyeztető tárgyalásokat, amelyről adjon tájékoztatást a 
  képviselő-testületnek. 
 
  Határidő: folyamatos, illetve 2007. december 31. 
  Felelős:   jegyző 
 

Tizenharmadik napirend:  

 
Szandai Kázmér:  A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi 
László, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Kocsis 
Róbert, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett elfogadta az elő-
terjesztést és a következő határozatot hozta:  
  
 107/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
  előterjesztés szerint elfogadja az Önkormányzat 2006. évi  
  közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzést. 
 
  Határidő:  2007. május 31. 
  Felelős: polgármester 
 

 Tizennegyedik napirend:  

 
Szandai Kázmér:  A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi 
László, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Kocsis 
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Róbert, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett elfogadta az elő-
terjesztést és a következő határozatot hozta:  
  
 108/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
  Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervét az alábbi 5. és 6. 
  számú közbeszerzéssel egészíti ki: 
 

5.  
  - közbeszerzés tárgya: Hajdúszoboszló belterületi utak felújításá-
  hoz kapcsolódó engedélyezett tervdokumentáció elkészítése 
  - közbeszerzés mennyisége:  
  - közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
  - tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos eljá-
  rás 
  - közbeszerzés becsült értéke (nettó): 9.400.000,-Ft 
  - hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 

 
6. 

  - közbeszerzés tárgya: Hajdúszoboszló belterületén csapadék-víz 
  - elvezetéshez kapcsolódó engedélyezett tervdokumentáció elké-
  szítése 
  - közbeszerzés mennyisége:  
  - közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
  - tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti meghívásos eljá-
  rás 
  - közbeszerzés becsült értéke (nettó): 16.000.000,-Ft 
  - hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 

 
  Határidő:  azonnal 
  Felelős: polgármester 
 

 Tizenötödik napirend:  

 
Szandai Kázmér:  A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi 
László, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Kocsis 
Róbert, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat mellett elfogadta az elő-
terjesztést és a következő határozatot hozta:  
  
 109/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata mentesíti a hajdúszobosz-
  lói 4098 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát (Aranyos Benjáminné) a 
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  kényszertagságából eredő további fizetési kötelezettsége (a már 
  megfizetett 83.070,-Ft érdekeltségi hozzájárulás feletti rész) alól 
  szociális indokai alapján. 
 
  Határidő:  azonnal 
  Felelős: polgármester 
 

Tizenhatodik napirend:  

 
Váradi Ferenc: A 207/2006. számú határozatban szereplő „május 
hónap első hetében elkészül” - kifejezést javasolja múlt időre javí-
tani. Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  

 
A képviselő-testület 17 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi 
László, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Kocsis 
Róbert, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Máté Lajos, Marosi György Cson-
gor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat 
mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
  
 110/2007. (V. 17.) Képviselő-testületi határozat.  

 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
  lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról május hónapban 
  adott jelentést tudomásul veszi. 
 
  Határidő:- 
  Felelős:   - 
 

Tizenhetedik napirend:  

 
A képviselő-testület 17 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi 
László, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Kocsis 
Róbert, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat és 1 tartózkodás (Máté 
Lajos) mellett a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről szóló 
tájékoztatót tudomásul vette.  
 

Tizennyolcadik napirend:  

 
A,  
 
Erdei Gyula: Elfogadja az interpellációra adott választ.  
 
B,  
 
Kocsis Róbert: Elfogadja az interpellációra adott választ.  
 
C,  
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Radácsi Gusztáv: Elfogadja az interpellációra adott választ.  
 
D,  
 
Majoros Petronella: A D/1 interpellációra adott választ elfogadja. A 
D/2 interpellációra adott választ módosításokkal elfogadja, kéri a vo-
natkozó szerződés mielőbbi módosítását.  
 

K é r d é s e k:  
 

Harsányi István: Kérdését Nagyné dr. Kézi Éva irodavezető asszony-
hoz intézi. A városban hányan kapnak hulladékszállítási támogatást? 

 
Nagyné dr. Kézi Éva: Az ügyfél maga választja meg a lakásfenntartási 
támogatáson belül, hogy milyen célra kívánja azt felhasználni.  
 
Harsányi István: Nem sokan választják ezt a fajta támogatást, mert 
nem tudnak róla. A nyugdíjasok, egyedül élők ugyanannyit fizetnek a 
hulladékszállításért, mint a 4-5 tagú családok. Jegyző úrtól kérdezi, 
van-e lehetőség arra, hogy a hulladékszállítási díjfizetés átdolgozásra 
kerüljön?  
 
Dr. Vincze Ferenc: A hulladékszállítás tapasztalatairól szóló tájékozta-
tó legkésőbb a júliusi testületi ülésen lesz napirenden, a fontosabb kér-
désekről is dönteni kell ahhoz, hogy szeptemberre rendelet szülessen 
és 2008. január 1-től egy korrigált rendszer működhessen.  
 
Máté Lajos: Kérdését jegyző úrhoz intézi. A hétvégén tartandó moto-
ros találkozóval kapcsolatban kérdezi, hogy a képviselő-testület 
20/2005-ös határozatának megfelel-e, hogy az üzemeltetési szerződést 
csak az előző testületi ülésen hagyta jóvá a testület, amikor a helyszín 
kijelölése már megtörtént? Nem teremt-e az eset aggályos precedenst 
arra nézve, hogy a jövőben pusztán üzleti megfontolásból a Hajdú-
camping területén egymást érő hasonló rendezvények legyenek meg-
tartva?  
 
Dr. Vincze Ferenc: A rendezvény bevétel- és vendégforgalom-
növekedést eredményezhet. Ha jól sikerül, jó precedenst teremt.  
 
Váradi Ferenc: Polgármester úrhoz intézi kérdését. A nádudvari hulla-
déklerakó közös üzemeltetésével kapcsolatosan volt-e újabb tárgya-
lás?  
 
Dr. Sóvágó László: Nem illetékes az ügyben.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az ügy rendezése nemcsak a hajdúszobosz-
lói önkormányzat akaratán múlik. Körvonalazódni látszik, mi a nádud-
vari önkormányzat elképzelése. A júniusi képviselő-testületi ülésre ké-
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szül egy Nádudvarral közös előterjesztés, a lehetséges válaszható irá-
nyokkal, javaslatokkal.  
 
Majoros Petronella: Szilágyiné Pál Gyöngyihez intézi kérdését. A ko-
rábbi testületi ülésen fogalmazódott meg ígérvény a fajátszótéren kihe-
lyezendő dohányzást és kutyasétáltatást tiltó táblák, illetve hulladék-
gyűjtők elhelyezésére. Mikor történik ez meg?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A városfejlesztési, műszaki bizottságnak nem 
volt még lehetősége jóváhagyni az utcabútor-keret felhasználását. A 
következő, júniusi ülésen javaslatot tesz a keret felosztására.  
 
Váradi Ferenc: Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő úrtól kérdezi, 
hogy az ebesi kintlévőségek rendezése megtörtént-e már, illetve Dr. 
Dohány László munkaügyi pere lezárult-e? Szilágyiné Pál Gyöngyi iro-
davezető asszonytól kérdezi, hogy a fakataszter mikorra készül el?  
 
Lőrincz László: Az ebesi önkormányzat ezidáig nem fizetett. Dr. Do-
hány László ügye jogerősen lezárult, kamatokkal együtt 500.000 forint 
került számára kifizetésre.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Múlt év októberében kezdődött a felmé-
rés, ami a téli időszakban lassabban haladt. Jelenleg körülbelül 
11.000 fa bemérésénél tartanak. Legkésőbb év végére elkészül a 
teljes felmérés.  
 

I n t e r p e l l á c i ó k:  
 
Örvendi László: Jegyző úrhoz intézi interpellációját. A közterületeken 
az út menti sövények, bokrok nyírása folyamatos. Ennek ellenére még 
mindig vannak olyan területek, ahol a lakók által ültetett sövények, bok-
rok veszélyt jelentenek a közlekedésre. Kéri jegyző urat, intézkedjen, 
hogy vágják le ezeket a növényeket olyan szintre, amely nem veszé-
lyezteti a közlekedést. A közterület-felügyelők mérjék fel az akadályo-
kat.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Az ingatlantulajdonosoknak levélben lesz kiküldve 
felszólítás, ha nem teszik meg a szükséges intézkedéseket, akkor vég-
ső esetben közmunkásokkal lesz elvégeztetve a feladat.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Jegyző úrhoz intézi interpellációját. A Szabadság 
épületének homlokzata életveszélyes, hullik a vakolat, lyukas a tető, az 
ablaküvegek be vannak törve. Meg kell keresni a tulajdonost, hogy 
próbálja megoldani a problémát. A padláson vadgalambok fészkelnek. 
Be kell vonni az ÁNTSZ-t, a tulajdonossal együtt nézzék meg a hely-
színt.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  
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Kocsis Róbert: Az utcabútor-keret terhére kéri, hogy a Kálvin té-
ren található padokat újítsa fel az önkormányzat. Kéri az interpel-
láció tolmácsolását az illetékesek felé.  
 
Kanizsay Béla: Jegyző úrhoz intézi interpellációját. A Szedres és 
Haladás utca végén található területre hordják sokan a szemetet. 
Javasolja, hogy hirdesse meg eladásra a területet az önkormány-
zat, akár két telket is ki lehet rajta alakítani.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.   
 

Egyebek:  

 
Márton Attila: Az elmúlt hetekben, hónapokban több lépést pró-
bált tenni a város kiemelt projektjeivel kapcsolatban. Május 31-én 
fog a Regionális Fejlesztési Tanács javaslatot tenni a kormánybiz-
tos úr irányába, hogy melyek azok a projektek, amelyeket kiemelt 
projekteknek javasol. A kormány a kiemelt projektekről évente 
egyszer dönt. Ígéretet tettek, hogy Hajdúszoboszlón tartanak egy 
kihelyezett ülést, abban az esetben, ha kapnak erre meghívást. 
Állásfoglalást kér a testülettől, hogy kezdje-e meg ennek a kihe-
lyezett ülésnek a szervezését. Június első napjaiban lenne érde-
mes megtartani az ülést, mielőtt dönt a kormány a projektekről. 
Amennyiben sor kerül az ülésre, felkéri polgármester urat, hogy 
tartson prezentációt a város fejlesztési elképzeléseiről, arról, hogy 
melyek azok a projektek, amelyek megvalósítását a város fontos-
nak tartja.   
 
Dr. Sóvágó László: Képviselő úr egyik napról a másikra változtat-
ja véleményét. Többször tartott sajtótájékoztatót a városban, ame-
lyeken elmondta, hogy nem látja esélyét a projekt megvalósulásá-
nak. Képviselő úr semmilyen lobbyzást nem tett a projekt sikere 
érdekében. Nem hagyta abba a választási küzdelmet, „árnyékpol-
gármester” szeretne lenni Hajdúszoboszlón. Ott akadályozza a 
polgármesteri munkát, ahol tudja. Rendkívül rossz emberi jellem-
vonásról tanúskodik, ha valaki nem veszi tudomásul, hogy mi lett 
a választás eredménye. Nem szeretné, ha minden testületi ülésen 
ez a vita folytatódna.  
 
Márton Attila: Sajnálja, hogy így áll a dolgokhoz polgármester úr. 
Olyan dolgokat mondott el, amelyek nem igazak.  
 
Nagy Bálint: Két ügyben képviselte az önkormányzatot, mint a 
kulturális és sport bizottság elnöke. Múlt hét csütörtökön Debre-
cenben a Városok, Falvak Szövetsége Kulturális Eurorégió ülése 
volt. A következő testületi ülésre elkészül erről az írásos tájékozta-
tó. A tegnapi nap folyamán pedig Budapesten az OLLÉ-program 
keretén belül összehívták a résztvevő önkormányzatok képviselő-
it. Erről is készül írásos tájékoztató.  
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A képviselő-testület 19.20 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

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

 

 


