
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött  nyilvá-
nos üléséről.   

 
 Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő al-

polgármester, Váradi Ferenc, Kocsis Róbert, Harsá-
nyi István, Örvendi László, Nagy Bálint, Vágó Zsolt, 
Erdei Gyula, Máté Lajos, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Kanizsay Béla, 
Radácsi Gusztáv, Dede Ernő képviselők, Dr. Vincze 
Ferenc jegyző, Lőrincz László pénzügyi, gazdasági 
irodavezető-főkönyvelő, Bárdos Ilona irodavezető 
helyettes, Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési 
irodavezető-főmérnök, Nagyné dr. Kézi Éva egész-
ségügyi, szociális irodavezető, Lukács Sándor okta-
tási referens, Gubányi István technikus, Molnár Vik-
tória jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő állampolgár-
ok.  

 
 Majoros Petronella és Dr. Rácz Tiborné hiányzott az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. A meghívóban feltüntetett napirendek meg-
tárgyalását javasolta, illetve kérte a Hungarospa Zrt. időben kiküldött 
előterjesztésének napirendre vételét és első napirendként való meg-
tárgyalását, valamint az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda előter-
jesztéseinek felvételét a napirendek közé, mert az előterjesztők ezt 
kérték. Javasolta továbbá, hogy a 8/c. előterjesztést vegye le napirend-
ről a bizottság az előterjesztő kérésére.  
 
A képviselő-testület a Hungarospa Zrt. előterjesztésének napirendre 
vételével 15 igen szavazat (Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) 
mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Bocskai István Szak-
képző Iskola alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztés fel-
vételével 15 igen szavazat (Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) 
mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, napközis csoportok felvé-
teléről szóló előterjesztés napirendre vételével 13 igen szavazat (Vá-
radi Ferenc, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernő, 
Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté La-
jos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodás 
(Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett egyetértett. A mó-
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dosított napirendet 14 igen (Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Har-
sányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Bé-
la, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat és 1 tartózkodás (Marosi 
György Csongor) mellett elfogadta.  
 

Napirend:  
 
1.) Hungarospa Zrt. előterjesztése hévízkutak kísérőgázának haszno-  

sítására  
      Előadó: Czeglédi Gyula vezérigazgató  
 
2.) Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, fejlesztésének        
      tennivalóiról 

                   Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető 
                       igazgató főorvos 
 

3.) Előterjesztés az Egyesített Egészségügyi Intézmények pótigényeiről 
      Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető 
 
4.) Javaslat a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására 

                   Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
             5.) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2007. évi költségvetésének féléves   
                   végrehajtásáról 

      Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
6.) Előterjesztés a hajdúszoboszlói repülőtér fejlesztésével kapcsolatban  
     Előadó: jegyző 

                               AERO Klub vezetője 
 

7.) Előterjesztés Hajdúszoboszló város szilárd hulladékkezelési   
      rendszerének finomítására, korrekciójára 
     Előadó: jegyző 
                  VG.Zrt. vezérigazgatója 
 
8.) Előterjesztés a szennyvízcsatorna hálózat építésének befejező üteméről 
     Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
9.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
     a.) a Nádaspart Lakópark közlekedési létesítményének megvalósításáról, 
     b.) a Vörösmarty u. 73. szám alatti ingatlan értékesítéséről, 
     c.) a Magyar Telecom Nyrt. kérelméről, 
     d.) ingatlan felajánlás elfogadására és a 4722/2.  hrsz-ú telek   
           értékesítésére, 
     e.) a Vadas u. 39. szám alatti telkek értékesítésének felfüggesztésére 

                       Előadó: irodavezető-főmérnök, 
                                    irodavezető-főkönyvelő 
 

10.) Előterjesztés a Németországból Debrecenbe menetrend szerint   
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     közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási    
     támogatására 
     Előadó: polgármester 
 
11.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatosan: 
       a.) a norvég alapból kiírt pályázati felhívásra projekt-koncepció   
            benyújtására, 
       b.) hallgatói ötletpályázat kiírásáról, 
       c.) az önkormányzati utak fejlesztése című pályázati lehetőségről, 
       d.) a Hőgyes Endre Gimnázium ÉAOP pályázat keretein belüli   
            felújításának lehetőségéről, 
       e.) akadálymentesítési pályázatok benyújtására 
            Előadó: jegyző, 
                         irodavezető-főmérnök 
 
12.) Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosítására 
        Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető 
 
13.) Előterjesztés a Hajdúszoboszló-Nagyhegyes közötti kerékpárúttal   
       kapcsolatosan 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
14.) Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2007. évi  
       közbeszerzési tervének módosításáról 
       Előadó: polgármester 
 
15.)Tájékoztató közbeszerzési eljárás során hozott döntésekről 
       Előadó: polgármester 
 
16.) Előterjesztés a Mezőgazdasági Bizottság nem képviselő tagja  
       lemondásának elfogadásáról és új bizottsági tag megválasztásáról 
       Előadó: jegyző 
 
17.) Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola alapító okiratá-
 nak módosításáról  
       Előadó: oktatási referens 
 
18.) Előterjesztés napközis csoportok számáról  
        Előadó: oktatási referens  
 
19.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  
        végrehajtásáról 
       Előadó: polgármester 
 
20.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
        Előadó: polgármester 
 
21.) Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra 
       a.) Majoros Petronella képviselő asszony kérdésére,      
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       b.) Marosi György Csongor, Harsányi István és Erdei Gyula képvi-
 selő urak kérdéseire, 
       c.) Marosi György Csongor képviselő úr interpellációjára, 
       d.) Erdei Gyula képviselő úr interpellációjára, 
       e.) Vágó Zsolt képviselő úr interpellációjára 
       Előadó: jegyző, 
                    irodavezető-főmérnök 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására  
      Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
 

Első napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt. 
vezérigazgatója és Ferenczi Miklós, a Hidrogáz Energiatermelő Kft. 
ügyvezetője.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Czeglédi Gyula: Bemutatta Ferenczi Miklóst, a Hidrogáz Energiatermelő Kft. 
ügyvezetőjét, aki az előterjesztésben levő műszaki paramétereket készítette. 
Ezekkel a paraméterekkel nagyon rövid megtérülési idő prognosztizálható. A 
környezetvédelmi projektek megjelenése szeptember végén várható, akkor 
lesz látható, hogy pályázni érdemes, vagy bankhitelből megvalósítani a pro-
jektet.  
 
Máté Lajos: Véleménye szerint több ajánlatot kellett volna kérni. Nem egyér-
telmű számára, hogy a félmilliárd forint mekkora részét képezi a megvalósí-
tásnak. Műszakilag támogatja a beruházást, mivel azonban az ajánlat nem 
volt más ajánlattal összehasonlítva, így pénzügyileg nem tudja támogatni. 
Bízik benne, hogy ez a beruházás nem csak a fürdő menedzsmentjének, 
hanem az önkormányzatnak is hasznos lesz.  
 
Váradi Ferenc: Műszakilag nagyon jónak tartja és támogatja a beruházást. 
Az amortizációra vonatkozó részt is be kell építeni a költségekbe.  
 
Kanizsay Béla: Támogatja a beruházást. Sajnálja, hogy nem korábban va-
lósult ez meg.  
 
Czeglédi Gyula: Az amortizáció természetesen része a költségeknek, emi-
att három évre kitolódhat a megtérülés. A beruházás nem a menedzsment-
nek lesz jó, hanem a város mellett magának a fürdőnek.  
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A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Er-
nő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) 
szavazat és 1 tartózkodás (Máté Lajos) mellett elfogadta az előterjesz-
tést és a következő határozatot hozta:  
 
 179/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 
 1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 kinyilvánítja szándékát a hévízkutak kísérőgázának hasznosítá-
 sát célzó projekt megvalósítására.  
 
 Határidő: azonnal  
 Felelős: képviselő-testület  
  
 2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 felhatalmazza Czeglédi Gyulát, a Hungarospa Hajdúszoboszlói 
 Zrt. vezérigazgatóját a projekt megvalósítására, a projekt megva-
 lósítása során a szükséges jognyilatkozatok megtételére, a finan-
 szírozáshoz szükséges 450 millió forint összegű beruházási hitel
 szerződés megkötésére.  
 
 Határidő: folyamatos  
 Felelős: vezérigazgató  
 
 3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 felhatalmazza Dr. Sóvágó László polgármestert a projekt meg-
 valósításához kapcsolódó hitelszerződések biztosítékaihoz  kap-
 csolódó jognyilatkozatok megtételére (ingatlan jelzálog biz-
 tosítása).  
 
 Határidő: folyamatos  
 Felelős: polgármester  
 

Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Varga Tamás, az Egyesített 
Egészségügyi Intézmények igazgató-főorvosa.  
 
Váradi Ferenc: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kanizsay Béla: Kérdést tett fel, melyre Dr. Varga Tamás válaszolt.  
 
Marosi György Csongor: Kérdést tett fel, melyre Dr. Varga Tamás vála-
szolt. Jó ötletnek tartja a tervek között szereplő infúziós terápiás részleg be-
indítását, illetve saját üzemeltetésű gyógyszertár létesítését. 
 
Szandai Kázmér: Kérdést tett fel, melyre Dr. Varga Tamás válaszolt.  
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Tarcsi András: Alapos, lényegretörő a beszámoló, támogatja. Nem csak a 
jelenlegi helyzetről, hanem a tervekről is szól. Hiányolja a beszámolóból an-
nak leírását, hogy a vizitdíj milyen hatással van az alap- és szakellátásra. A 
mai ülésen napirendek között van olyan előterjesztés, amelyben a kistérségi 
listán levő pályázatok között egészségügyi intézmények felújítása, bővítése 
is szerepel. Fontosnak tartja, hogy ezen pályázatok előkészítése rövid időn 
belül megtörténjen.  
 
Váradi Ferenc: Jól működik a kistérségi ügyelet, két orvos látja el állandó 
jelleggel a feladatokat. Az egészségügy pontérték alapján kapja a pénzt. Az 
intézet hamarosan bevezeti a szakrendeléseken a délutáni, este 18 óráig 
tartó rendelést.  
 
Örvendi László: Hajdúszoboszlón nincs nagyobb ellátási probléma az 
egészségügyben, ami jórészt a jelenlegi menedzsment érdeme. Az épület 
állaga viszont erősen felújításra szorul. Információi szerint a legutóbbi mi-
niszteri látogatás alkalmával jelentős állami támogatást ígértek az épület fel-
újításához. Hogy áll ez az ígérvény, van-e valami előrelépés? 
 
Erdei Gyula: Nagyon fontos az iskola-egészségügy kérdése. Az elhelyezés 
nem megfelelő, mivel az iskolafogászat, és –egészségügyi szolgálat egy he-
lyen van. Meg kellene oldani, hogy a szűrések az iskolákban történjenek. 
Nem érti, hogy miért nem volt betervezve az intézmény költségvetésébe an-
nak a négy főnek a kiadása, akiknek megszűnik a munkaviszonya. Maximá-
lisan támogatja ultrahang-készülék beszerzését. Véleménye szerint elegen-
dő gyógyszertár van a városban, nincs szükség többre.  
 
Kanizsay Béla: A szakrendelők beindításának örül, fontosnak tartja. Támo-
gatja a gyógyszertár létesítését és az infúziós terápiás részleg beindítását, il-
letve az ultrahang-készülék beszerzését is. Jó ötletnek tartja a járóbeteg 
központi ellátás bevezetését is.  
 
Szandai Kázmér: Az iskola-egészségüggyel kapcsolatosan elmondta, hogy 
5-10 fős csoportokban tudják a gyerekeket a szűrésekre elküldeni. Így a pe-
dagógusok óramenetét nem befolyásolja, valamint könnyebben elférnek a 
gyerekek is.  
 
Dr. Varga Tamás: A legújabb információk szerint az állami támogatás nem 
fog megvalósulni. Jó ötletnek tartja az iskolai rendelők létrehozását. Az 
Egészségház helyett Járóbeteg-ellátó központ elnevezés a megfelelő.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Er-
nő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó Lász-
ló) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 180/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
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 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 elfogadja az Egyesített Egészségügyi Intézmények beszámolóját 
 az egészségügyi ellátás helyzetéről, fejlesztésének tennivalóiról. 
 
  Határidő:  - 
  Felelős: - 

 

Harmadik napirend:  

 
Nagyné dr. Kézi Éva: A város költségvetésének elkészítésekor az illetékes 
szakiroda felelős a hozzá tartozó intézmények költségvetésének áttekintése 
ügyében, különös tekintettel a bérekre. A költségvetés tervezésekor levelet 
írt főigazgató úrnak, amelyben felhívta figyelmét arra, hogy költségtakarítás 
érhető el a nyugdíjaskorú dolgozók elküldésével. A felelős döntést az intéz-
ményvezető hozza meg, annak minden következményét vállalva. Ezért nem 
vállal semmiféle felelősséget ez ügyben.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta az elő-
terjesztést. A négy elbocsátott dolgozónak 3 millió forintot kell fizetni, ezt tá-
mogatni kell.  
 
Marosi György Csongor: Támogatja az előterjesztést, 5 fő helyett 2 lett fel-
véve, ez mindenképp megtakarítást jelent.  
 
Erdei Gyula: Támogatja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Er-
nő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó Lász-
ló) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 181/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az Egyesített Egész-
ségügyi Intézmények (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 1-3.) ré-
szére 3.054.982 Ft pótkeretet biztosít 4 nyugdíjaskorú közalkal-
mazott jogviszonyának megszüntetésével kapcsolatos költségek 
fedezetére, a hitelkeret terhére.  

 
  Határidő:  2007. szeptember 30. és folyamatos 
  Felelős: jegyző, intézményvezető 
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Negyedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést, kisebb módosításokkal együtt egyhangúlag támogatta. A IV. fejezet 
6. pontjában a „Polgármesteri keret” elnevezést „Külön kiadások”-ra javasol-
ja a bizottság módosítani.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság a javasolt 
módosításokkal együtt egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.   
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az elő-
terjesztést és az alábbi rendeletet alkotta:  
 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő- 
 testületének 18/2007.(IX. 06.) számú rendelete 

 Hajdúszoboszló Város 2007. évi költségvetéséről szóló 
 4/2007. (II.22.)számú rendelet módosítására 

 
1§ 

 
  A 2007 évi Költségvetési Rendelet 2§ /1/-/3/ bekezdései az aláb-
  biak szerint módosulnak: 
 

 II. FEJEZET 
 

  A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 

 
 
  /1/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés előirányzatait, be-
  vételek és kiadások egyenlegét 
    5.143.022 eFt bevétellel, 
    5.425.990 eFt kiadással és 
       282.968 eFt hiánnyal állapítja meg. 
 
  /2/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés bevételi főössze-
  gét 5.143.022 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend szerinti rész-
  letezésben: 
 

  Működési jellegű bevételek 

 
  1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/    644.844 eFt 
  2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/       
               11.824 eFt 
  3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/      884.666 eFt 
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  4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
      eszközök /4 és 5 sz. mellékletek/       110.459 eFt 
  5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/    101.583 eFt 
  6. Állami támogatások     2.012.214 eFt 
  7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/     739.291 eFt 
 
  Működési jellegű bevételek összesen:   4.504.881 eFt 
 

  Felhalmozási jellegű bevételek 

 
  1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/    362.404 eFt 
  2. Céltámogatás                   0    eFt 
  3. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/        1.400 eFt 
  4. Értékpapírok beváltása         200.000 eFt 
  5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/ 74.337 eFt 
 
  Felhalmozási jellegű bevételek összesen:    638.141 eFt 
 
  Pénzmaradvány igénybevétel       108.239 eFt 
  Hitelfelvétel            282.968 eFt 
 
  Bevételek mindösszesen:        5.425.990 eFt 
 
 
  /3/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés kiadási főössze-
  gét 5.425.990 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
  részletezésben: 
 

  Működési jellegű kiadások 

 
  1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/ 2.909.229 eFt 
  2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/     
             183.723 eFt 
  3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/    734.017 eFt 
  4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/    355.681 eFt 
  5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/     261.632 eFt 
  6. Átadott pénzeszközök          44.722 eFt 
  7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/       229.197 eFt 
  8. Általános tartalék               0      eFt 
  9. Karbantartási kiadások          15.000 eFt 
  
  Működési kiadások összesen:    4.733.201 eFt 
 

  Felhalmozási jellegű kiadások 

 
  1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és9.sz.mellékletek/    
                34.578 eFt 
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  2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10., 14. és 15.sz.mellékletek/
                 626.511 eFt 
  3. Intézményfelújítások               30.000 eFt 
 
  Felhalmozási jellegű kiadások összesen:      691.089 eFt 
 
  Hiteltörlesztés              1.700 eFt 
 
  Kiadások mindösszesen:     5.425.990 eFt 
 
 
 

 2 § 
 

  A rendelet 5 §-a az alábbi /8/ bekezdéssel egészül ki: 
 
  Az önkormányzat a nem tervezett bevételi többleteket a költség-
  vetési  rendeletben meghatározott hitel csökkentésére fordítja. 
  Amennyiben a Képviselő-testület által elfogadott hitel összegét a 
  bevételi többlet meghaladja, úgy az a feletti rész az általános tar-
  talékot növeli. 
 

 3 § 
 
  E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
  2007.  január 1-től a 2007. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
  alkalmazni. 

 
 

Ötödik napirend:  

 
Lőrincz László: Javítandó a 2. oldalon az „Egyesített Egészségügyi Intéz-
mény” helyett „Egyesített Óvodai Intézmény” a helyes. A 6. oldalon a 4., be-
kezdés utolsó mondata kiegészül: „megfelelően gazdálkodni”. A határozati 
javaslat első mondata módosul: „2007. évi költségvetés első féléves…”  A 6. 
számú mellékletben a 2006. év 2007-re módosul a fejlécben.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság keddi ülésén megtárgyalta az elő-
terjesztést és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság a javasolt módosítások-
kal együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és egy-
hangúlag támogatta.  
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Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és a módosításokkal együtt egyhangúlag tá-
mogatta.   
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Váradi Ferenc: Az egészségügyi, szociális bizottság tárgyalta az előterjesz-
tést és támogatta. A bizottság javasolja a lakáshoz jutás támogatásának két 
részre bontását, visszatérítendő és vissza nem térítendő részre, ha lehetsé-
ges.  
 
Lőrincz László: Nincs akadálya a két részre bontásnak.   
 
Dede Ernő: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: A 10. számú mellékletben a telekértékesítés kiadásai 147%-
ban teljesültek, közben telekeladás nem nagyon történt. A Kisebbségi Ön-
kormányzat dologi kiadásai növekedtek, ennek mi az oka? A Kistérségi In-
formációs Szolgálat dologi kiadásai szintén növekedtek. Semmi indoklás 
nincs erre vonatkozóan. A 11. számú mellékletben a szemétlerakó üzemel-
tetési költségei is nőttek. A menetrendszerinti helyi autóbuszközlekedésnél a 
Volán veszteségét minden esetben megtéríti az önkormányzat, ezzel nem 
ért egyet. A Hamvas- Sárréti Vízgazdálkodás hozzájárulása nem volt beter-
vezve, viszont 961.000 Ft dologi kiadás lett kifizetve. Erre szeretne választ 
kapni. A 13. számú mellékletben az étkezési hozzájárulás ezévi teljesítése 
nem szerepel a beszámolóban. A 2006. évi alulfinanszírozásnál a teljesítés 
növekedett. Nem kellene növekedni az összegnek. Az önkormányzatok 
elektronikus kommunikációja projekt miért szerepel a táblázatban? A 
moziüzemeltetés költségei a teljesítés és a befizetett díjak között több, mint 
300.000 Ft a különbség, ez az összeg hol van? A 14. számú táblázatban pá-
lyázati céltartaléknál kevés lett teljesítve a tervezetthez képest. 
Ügyvitelkorszerűsítésnél 1 millió forint volt betervezve, az eddigi teljesítés 
pedig 79 millió forint. Erre sincs magyarázat a szövegben.   
 
Lőrincz László: Az 1. táblázatban látható, hogy a pénzmaradványt terhelő 
kifizetések összege 191.482 eFt. Ezek azok a tételek, amelyek már 2006. 
évben kötelezettségként felmerültek, de 2006-ban nem kerültek kifizetésre. 
Az eredeti előirányzathoz képest a növekmények ezekből a tételekből adód-
nak. A telekértékesítésről a szöveges részben részletes magyarázat van. Az 
ADATSZTÁR utófinanszírozott beruházás. A pályázati céltartaléknál a 2.847 
eFt a tényleges felhasználást jelenti.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Er-
nő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
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 182/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 

  Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a 2007. évi költségve-
  tés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Fel-
  kéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az I. fél-
  évi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. félévben 
  is. 
 
  Határidő: azonnal, illetve 2008. április 30.  
  Felelős: jegyző 
 

Hatodik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, az AERO Club elnöke.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést, 8 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett támogatta. Az előzőek-
nél részletesebb hasznosítási szerződés elkészítését javasolja a bizottság.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést, egyhangúlag támogatta. Képviselői igényként felmerült, hogy az 
AERO Club számoljon be gazdasági tevékenységéről a képviselő-testület 
előtt. A bizottság javasolta jegyző úrnak, hogy a képviselő-testület jövő évi 
munkatervében április hónapba kerüljön be a Club beszámolója, erre a Club 
elnökétől ígéretet kapott a bizottság.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
Nem javasolja a bizottság a képviselő-testületnek támogatni egyik határozati 
javaslatot sem. Indokként azt hozta fel a bizottság, hogy az 50 m-es sáv mű-
velési ágból való kivonása nem függ össze a Natura 2000 elvárásaival, illet-
ve a hasznosításra jelenleg is van érvényes szerződés a Clubnak az önkor-
mányzattal. Ez a terület önkormányzati tulajdon. A szerződésben szerepel, 
hogy a Club minden év január 31. napjáig beszámol gazdasági tevékenysé-
géről a képviselő-testületnek. Ez eddig egy alkalommal sem történt meg. A 
bizottság véleménye szerint célszerű foglalkozni a repülőtér hasznosításá-
val, ezért javasolja a testületnek, hogy kérje fel a hivatalt, készítsen határo-
zati javaslatot a repülőtér hosszútávú hasznosításáról, fejlesztési lehetősé-
geiről.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is megtár-
gyalta az előterjesztést, támogatta azt. Kérdésként merült fel, hogy miért van 
szükség az uszoda felőli oldalról a művelési ágból történő kivonásra, erre 
választ adott a Club elnöke. További észrevétel volt, hogy a szerződésből 
polgármesteri ellenjegyzés hiányzik, ezt pótolni kellene. A beszámolási köte-
lezettséget a bizottság is támogatta.  
 
Dede Ernő: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc és Nyéki István vála-
szolt.  
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Nyéki István: Sajnálja, hogy az idegenforgalmi bizottság ülésére nem kapott 
meghívást, mert szívesen válaszolt volna a kérdésekre. Kéri, hogy a pénz-
ügyi bizottság véleménye alapján kerüljön be a határozati javaslatba, hogy 
az AERO Club a képviselő-testület munkatervében meghatározott időpont-
ban beszámol a tevékenységéről. Jelentős változás 1992-höz képest, hogy 
azóta elfogadásra került a város sportkoncepciója, amely a repülősportokat, 
azon belül az ejtőernyőzést kiemelten támogatja. Ez a támogatás abban 
nyilvánult meg, hogy a repülőtér használatát díjmentesen biztosították a 
Clubnak. Az önkormányzattól az AERO Club a pályázatokon kívül semmi-
lyen pénzbeli támogatást nem kapott. A repülőklub a repülőtér teljes műkö-
dését biztosítja bevételeiből. Kéri a képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy 
a szerződést polgármester úr aláírja.  
 
Váradi Ferenc: Egyetért Harsányi István bizottsági elnök úrral abban, hogy 
legyen bővebb a hasznosítási szerződés. A zajhatásra vonatkozó korlátozá-
soknak szerepelnie kell a szerződésben. Ha albérletbe kerül kiadásra a terü-
let, az plakátozással jár a városban. Ezek eltakarítására pedig nincs felelős 
személy. Legyen konkretizálva a beszámoló elkészítésének határideje. A je-
lenlegi két szerződés közül az egyiket hatálytalanítani kell. Az eredeti szer-
ződést részletesebbnek tartja.  
 
Erdei Gyula: Nem támogatja a határozati javaslatot. A terület városi tulaj-
don. A környéken lakókat érzékenyen érintette a nyári rendezvények miatti 
zaj. Az nem városi érdek, hogy az ott lakók rendszeresen ne tudjanak pi-
henni a zajhatások miatt. Alaposabban meg kell beszélni a fejlesztési célo-
kat, koncepciót. A várost érintő repülőtéri rendezvényekről időben értesüljön 
mindenki.   
 
Dr. Sóvágó László: Minden év január 31-ig be kellett volna számolnia a re-
pülőklubnak előző évi tevékenységéről. Ezt egy alkalommal sem tette meg. 
Az is szerepel a szerződésben, hogy a hasznosításhoz a képviselő-testület 
előzetes engedélye szükséges.  
 
Dede Ernő: Nem tartja kielégítőnek a válaszokat. A városnak egy jelentős 
vagyonáról van itt szó, amiből nincs bevétele. A fejlesztéssel egyetért, szük-
ségesnek tartja, de nem ilyen formában és ilyen szerződés alapján. Nem 
támogatja az előterjesztés elfogadását.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság ülései nyilvánosak, nem gondolja, 
hogy külön meghívót kellene küldeni bárkinek is. A különböző repülőtéri ren-
dezvények megtartása előtt bizottsági meghallgatások, programkoordináció 
közbeiktatását is elképzelhetőnek tartja.  
 
Harsányi István: A fejlesztésekkel, művelési ágból való kivonással egyetért. 
Nem ért viszont egyet a zenés rendezvények jelenlegi szervezésével, enge-
délyezésével. Többen megkeresték, írásban, szóban egyaránt a zajhatással 
kapcsolatosan. Meg kell teremteni ezen rendezvények működési feltételeit. 
A lakóövezettől távolabb kell elhelyezni a színpadot, esetleg zajvédő falat 
kell felállítani. A hasznosítási szerződés tartalmát át kellene gondolni.  
 



 14 

Dr. Sóvágó László: Szükség van rendezvényekre a repülőtéren, hisz nem-
csak idősek, de fiatalok is jönnek a városba. Túlzottnak tartja, hogy volt 
olyan hét a nyáron, amikor három, hajnalig tartó rendezvény is volt a repülő-
téren. Meg kell próbálni a minimálisra korlátozni ezt.  
 
Szandai Kázmér: Minden nyáron gondot jelent a parkolók hiánya. A kivont 
területből nem lehetséges parkoló kialakítása, de mindenképpen hasznosí-
tani kell valamilyen formában. Az előterjesztés első részét támogatni javasol-
ja. A hasznosítási szerződés tervezetét át kell gondolni, át kell fogalmazni.  
 
Nyéki István: Az elmúlt évek során nem jelent meg igény a képviselő-
testület részéről, hogy legyen kidolgozva legalább egy középtávú elképzelés 
a repülőtér fejlesztésével kapcsolatosan. A rendezvényekkel kapcsolatosan 
elmondta, hogy a rendelet és a jogszabályok betartása a rendezvényszerve-
ző feladata és az ő felelőssége a plakátolás és annak eltávolítása. Ezt a vele 
készített szerződésben kell rögzíteni, ami ezidáig meg is történt minden al-
kalommal. Tény, hogy nincs bevétele az önkormányzatnak a repülőtér va-
gyonából, de ugyanakkor kiadása sincs.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazat (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) és 1 
tartózkodás (Tarcsi András) mellett elfogadta azt a javaslatot, mely 
szerint a hivatal készítsen egy hosszabb távra vonatkozó fejlesztési 
tervet; 11 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László), 1 nem (Dede Ernő) 
szavazat és 4 tartózkodás (Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Tarcsi And-
rás, Marosi György Csongor) mellett elfogadta a terület művelési ágból 
történő kivonását 50 m-es szélességben; 4 igen (Szandai Kázmér, Dr. 
Papp Jenő, Nagy Bálint, Örvendi László) 6 nem (Váradi Ferenc, Vágó 
Zsolt, Dede Ernő, Harsányi István, Radácsi Gusztáv, Erdei Gyula) 
szavazat és 5 tartózkodás (Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dr. 
Sóvágó László, Tarcsi András, Kanizsay Béla) mellett elutasította a 
hasznosítási szerződés megújító tervezetét és a következő határozatot 
hozta:  
 
 183/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hajdúszoboszló 0554 hrsz.-on 
  felvett külterületi ingatlan Böszörményi úttal párhuzamos oldalán, 
  valamint a Malom sorral párhuzamos oldalán,  mintegy 50 méter 
  szélességben a művelési ágból történő kivonás megtörténjen.  
  A hivatal készítsen a repülőtérre vonatkozó hosszabb távú fej-
  lesztési tervet, valamint új hasznosítási szerződést.  
  Felkéri a jegyzőt, hogy a képviselő-testület 2008. évi munkater-
  vébe – lehetőleg április hónapban – tervezze az AERO Club el-
  nökének beszámolóját a klub működéséről.  
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  Határidő: folyamatos, tájékoztatás adására: 2007. december 31., 
         illetve az eljárás lezárulta 
  Felelős: jegyző 

 

Hetedik napirend:  

 
Mészáros Sándor: A képviselő-testület kérésére a hivatal és a VgZrt. közös 
előterjesztést készített a szilárd hulladékkezelési rendszer korrekciójával 
kapcsolatosan. A jelenlegi rendszernek vannak hibái, de jól működik. A kor-
rekcióra van lehetőség. A hulladék gyűjtése, szállítása minden ingatlantulaj-
donos, bérlő számára kötelező. A gyűjtés, szállítás ellenértékét mindenkinek 
meg kell fizetni tényleges áron. A kevés jövedelemmel rendelkezőket támo-
gathatja a hivatal, de a támogatás mértékét át kell utalni a szolgáltató részé-
re, a többi részt a támogatottnak kell kifizetni. Amennyiben az egyedülállók 
és kevés jövedelműek problémájával is kíván a testület foglalkozni, úgy az 
előterjesztés 7. oldalán leírt alternatívák közül kell választani. A hulladék-
gazdálkodási rendelet idejétmúlt, módosítani kell, a törvényi változásokat is 
figyelembe kell venni. Kéri, hogy a határozati javaslat pontjairól egyenként 
szavazzon a testület.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést, 7 igen és 1 nem szavazat mellett támogatja. A határozati javaslat 
4. pontját javasolja a bizottság kiegészíteni az előterjesztés 7. oldalán talál-
ható alternatívák közül a második lehetőségben leírtakkal.  
 
Örvendi László: Kérdést tett fel, melyre Mészáros Sándor válaszolt.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést, 2 igen, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem támogatta azt.  
 
Váradi Ferenc: Nem látja az anyagban a változtatási igényt, javaslatot. Nem 
ért egyet azzal a javaslattal, hogy a tömblakásoknál a jelenlegi 60 literes 
edényzetet 120 literesre emeljék. A közös képviselő felelőssége a hulladék 
megfelelő elhelyezése, ha ez nem történik meg, a közterület-felügyelők bün-
tessék meg. Nem támogatja a zsákos hulladékszállítást sem. Javasolja a ke-
resztféléves matrica bevezetését, áprilistól szeptemberig, különösen az üdü-
lők részére. A 60 literes edényzet használatához a rászorulók részére az 
Egészségügyi, Szociális Iroda adjon támogatást, de ne a lakásfenntartás 
terhére. A vállalkozókat is rá kell kényszeríteni a díjfizetésre. Törekedni kell 
a komposzt gazdaságos felhasználására.  
 
Nagy Bálint: Precíz, lényegretörő az előterjesztés. Mindenkit orientálni kell 
afelé, hogy környezettudatosan a megfelelő helyre szállítsa a hulladékot. A 
városfejlesztési, műszaki bizottság előterjesztését támogatja.  
 
Tarcsi András: Jó, tömören megfogalmazott az előterjesztés, a problémára 
megoldást nyújt. Támogatja.  
 
Szandai Kázmér: Kérdést tett fel, melyre Mészáros Sándor válaszolt. A vál-
lalkozók jelentős része nem fizet semmiféle hulladékszállítási díjat. Javasol-
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ja, hogy a hivatal hatósági jogkörével élve számoltassa be a matricát nem 
vásároló vállalkozásokat.  
 
Radácsi Gusztáv: A városfejlesztési, műszaki bizottság javaslatával ért 
egyet, azzal a kiegészítéssel, hogy minimál zsákszámot határozzon meg a 
rászorulóknak a testület.  
 
Dr. Sóvágó László: Aki igénybeveszi a hulladékszállítást, az fizessen díjat. 
Azokat az intézkedéseket támogatja, amelyek azirányba mutatnak, melyek 
csökkentik a város hulladékszállítási költségét. Nem támogatja a zsákos 
szállítást. Ki kell fizetni a szállítási költségeket, aki önhibáján kívül ezt nem 
tudja megtenni, az kapjon támogatást. A keresztféléves szállítási módot tá-
mogatja.  
 
Erdei Gyula: Nem ért egyet a 60 literes edényzetek 120 literesre emelésé-
vel társasházak esetében.  A szállítások gyakoriságát kell inkább növelni.  
 
Marosi György Csongor: Egyetért azzal, hogy a szállítások gyakoriságát 
kell növelni. A városfejlesztési, műszaki bizottság javaslatát támogatja. A 
zsákos szállításra vonatkozó elképzelések jók, de a rendszer még kidolgo-
zatlan.  
 
Kocsis Róbert: Módosító javaslata van: „Hajdúszoboszló Város Önkor-
mányzata kinyilvánítja szándékát az idős, egyedülélő, ezért kevés szemetet 
termelők számára a zsákos hulladékszállítás igénybevétele feltételeinek ki-
dolgozására.”  
 
Kanizsay Béla: Javasolja, hogy a lehullott leveleket közhasznú munkások 
gyűjtsék össze. Egyetért a vállalkozók lomtalanításba való bevonásával, de 
csak abban az esetben, ha hivatalos engedélyt kapnak erre.   
 
Örvendi László: Közel 40 millió forint kintlévősége van az önkormányzatnak 
a hulladékszállítási díj nem fizetése miatt. Mit tett azért az önkormányzat és 
a VgZrt., hogy ez a kintlévőség befolyjon? A határozati javaslatot elfogadás-
ra javasolja és a második alternatívát támogatja.  
 
Mészáros Sándor: Több újszerű javaslat van az előterjesztésben. Hatéko-
nyabb fellépésre van szükség a hulladékot illegálisan lerakók ellen. Támo-
gatja a keresztféléves rendszer bevezetését, április 1-től szeptember 30-ig 
tartó időszakra, csak az üdültetésre használt ingatlanok esetén. A vállalko-
zásokat figyelmeztetni kell a díjfizetésre. A bérházaknál 120 literes edényzet 
bevezetését javasolja elfogadni. A díj nem fizetésből nincs kintlévősége az 
önkormányzatnak, mivel kiszámlázás sincs.   
 
Dr. Vincze Ferenc: A hivatal szabálysértési bírsággal és adók módjára tör-
ténő behajtással lép fel a kötelező hulladékszállítási díjat nem fizetők ellen.  
 
Dr. Sóvágó László: A határozati javaslat kiegészítését kéri arra vonatkozó-
an, hogy november 15-ig a jegyző készítsen kimutatást arról, hogy milyen in-
tézkedéseket tett meg a hivatal és a VgZrt. a nem fizetőkkel szemben.  
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A képviselő-testület a keresztféléves matricáról szóló javaslatot 12 
igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Dede Ernő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László), 1 nem (Radácsi 
Gusztáv) szavazat és 3 tartózkodás (Tarcsi András, Dr. Papp Jenő, 
Marosi György Csongor) mellett elfogadta. Társasházak esetében 120 
literes edényzet bevezetéséről szóló javaslatot 7 igen (Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László), 4 nem (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, 
Váradi Ferenc, Erdei Gyula) szavazat és 5 tartózkodás (Harsányi Ist-
ván, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Nagy Bálint, Kanizsay Béla) 
mellett elutasította. Azt a javaslatot, mely szerint a novemberi képvise-
lő-testületi ülésre készüljön tájékoztató a díjat nem fizetők ellen tett in-
tézkedésekről, 15 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Szandai Káz-
mér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Örvendi László, 
Harsányi István, Tarcsi András, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) és 1 nem 
(Dr. Papp Jenő) szavazat mellett elfogadta. A zsákos szállítás beveze-
téséről szóló javaslatot 11 igen (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Dede Ernő, Örvendi László, Harsányi István, Nagy Bálint, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Tarcsi András, Radácsi Gusztáv), 3 nem 
(Váradi Ferenc, Dr. Papp Jenő, Máté Lajos) szavazat és 2 tartózkodás 
(Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) mellett elfogadta. A heti 
egyszeri zsákos szállítást 10 igen (Kocsis Róbert, Vágó Zsolt, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László), 3 nem 
(Szandai Kázmér, Radácsi Gusztáv, Nagy Bálint) szavazat és 3 tartóz-
kodás (Harsányi István, Tarcsi András, Máté Lajos) mellett elfogadta 
és a következő határozatot hozta:  
 
 184/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a szilárd hulladékkezelés alapelveit elfogadja az előterjesztésben 
foglaltak szerint, a keresztféléves matricával (áprilistól szeptem-
ber végéig) kiegészítve.  
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kinyilvánítja szándékát, hogy megteremti a lehetőségét, hogy 
kedvezményben, támogatásban részesüljenek a szociális gon-
doskodásra szorulók közül azok, akiknek jövedelmi helyzetük mi-
att aránytalan terhet jelentene a szolgáltatási díj megfizetése. 
Számukra kérelem benyújtása és annak felülvizsgálata alapján a 
polgármesteri hivatal engedélyezi a zsákos hulladékszállítás 
igénybevételét a kukás helyett, úgy, hogy minden érintett legalább 
heti egy zsákot köteles megvásárolni.  
3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a hulladék mennyiségének csökkentésére vonatkozó 
irányvonalakat. 
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4. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a lomtalanítás fenti szabályainak elfogadását. 
5. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a jegyzőt és a Vg Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Képviselő-
testület októberi ülésére dolgozza ki a szükséges rendelet-
módosítási javaslatot és azt terjesszék a Képviselő-testület elé 
döntés végett. A változásokról a lakosságot széles körben kell tá-
jékoztatni. 
6. A jegyző a novemberi képviselő-testületi ülésre készítsen tájé-
koztatót a díjat nem fizetőkkel szemben tett intézkedésekről.  
 
Határidő:  2007. októberi, illetve novemberi képviselő-testületi    
  ülés időpontja  
Felelős: VgZrt. vezérigazgató, jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és egyhangúlag támogatta, az ülés előtt kiosztott kiegészítéssel 
együtt.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az elő-
terjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dede Ernő: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az ülés előtt kiosztott kiegészítő határozati javaslat 
az eredeti határozati javaslattal együtt értendő. Az eredeti javaslatban a már 
megtörtént megvalósíthatósági tanulmányok díjainak biztosítása szerepel, a 
kiosztott javaslat elfogadása pedig az október 24-én megjelenő pályázati ki-
írásra való felkészülés miatt szükséges. 
 
A képviselő-testület a kiegészítéssel együtt 16 igen (Kocsis Róbert, 
Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi 
István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Er-
dei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 185/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
 szennyvízcsatorna építés és szennyvíztelep kapacitás növelő  
 beruházásokhoz kapcsolódó dokumentációinak elkészítéséhez  
 összesen 1.392.000 Ft-ot biztosít a 2007. évi városi költségvetés  
 beruházási táblázat pályázati-fejlesztési céltartaléka terhére.  
 Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződések aláírására. 

 
  Határidő: 2007. október 30. 
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    Felelős:   jegyző 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a jegyzőt a pályázat mielőbbi elkészítése érdekében te-
gye meg a szükséges intézkedést a pályázatot elkészítő külső 
szakértő cég kiválasztására vonatkozóan.  
A Képviselő-testület a pályázat elkészítésével és benyújtásával 
felmerülő költségeket a 2007 évi városi költségvetés pályázati-
fejlesztési céltartaléka kerete terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos jognyi-
latkozatok megtételére, a pályázat aláírására valamint a pályáza-
tot elkészítő céggel kötendő megbízási szerződés aláírására.      
 
Határidő: folyamatos, pályázat beadása a kiírás szerint 
Felelős: jegyző 
              polgármester 

 

Kilencedik napirend:  

 

A,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és 8 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett elfogadta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előter-
jesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dede Ernő: Az előterjesztésben szerepel, hogy a tulajdonosnak miért van 
szüksége arra, hogy a testület támogassa a kérést. A határozati javaslatban 
azonban az szerepel, hogy a szándék formájáról és részleteiről később dönt 
a testület. Véleménye szerint felmerülnek majd költségek, amelyekről csak a 
későbbiekben tud majd állást foglalni a testület.  
 
Dr. Sóvágó László: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését: „A felme-
rülő költségek a Nádaspart Kft. tulajdonosát terhelik.”  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 15 igen (Váradi Fe-
renc, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dr. Sóvágó László) szavazat és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 186/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  elvi szándékát fejezi ki, hogy a Nádaspart Kft.-vel együttműködve 
  a Nádaspart Lakópark közlekedési létesítményeinek megvalósítá-
  sához kapcsolódóan közös pályázat kerüljön benyújtásra.   
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  Utasítja a jegyzőt, hogy amennyiben a célhoz illeszkedő pályázati 
  felhívás jelenik meg, úgy arról készítsen előterjesztést.  
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  kifejezi szándékát a közlekedési létesítmények által érintett földte-
  rületek tulajdonjogának átvételével kapcsolatban, de annak for-
  máját és részleteit külön megállapodás keretein belül rendezi, 
  amelyről a későbbiekben külön dönt. 
  A felmerülő költségek a Nádaspart Kft. tulajdonosát terhelik.  
 
  Határidő: folyamatos 
  Felelős: jegyző 
 

B, 
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság tegnapi ülésén megtár-
gyalta az előterjesztést és támogatta. Mivel az ingatlan fele arányban a 
VgZrt. tulajdona, ezért a bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat utolsó 
mondata egészüljön ki: „A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
és a VgZrt. vezérigazgatóját az adásvételi szerződés aláírására.” 
 
Radácsi Gusztáv: Nem érti, miért van szükség az ingatlan eladására, ennyi 
összegért. Nem támogatja az eladást.  
 
Tarcsi András: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
Örvendi László: Kérdésként merült fel benne, hogy mit építene az ajánlat-
tevő a telekre. Több társasház építése már nem fér el azon a területen és az 
ott lakók sem támogatják azt. Amíg nem ismeri pontosan a telekre való épí-
tés célját, addig nem támogatja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 11 igen (Kocsis Ró-
bert, Harsányi István, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, 
Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Tarcsi András, 
Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő), 3 nem (Máté Lajos, Örvendi László, 
Radácsi Gusztáv) szavazat és 2 tartózkodás (Szandai Kázmér, Dede 
Ernő) mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 187/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 

  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  hozzájárul a Hajdúszoboszló, Vörösmarty u. 73. szám alatti  
  5678/1 hrsz-ú, 438  m2 nagyságú, beépítetlen terület megnevezé-
  sű ingatlan bruttó 10.718.577,-Ft eladási áron történő értékesíté-
  séhez Váradi Zoltán és felesége 4200 Hajdúszoboszló, Koch R. 
  u. 23. szám alatti lakosok részére. 
  Vevő a vételárat az adásvételi szerződés megkötésével egyidejű-
  leg fizeti meg eladó részére. 
  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a VgZrt. 
  vezérigazgatóját az adásvételi szerződés aláírására. 
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  Határidő: 2007. október 30. 
  Felelős: jegyző 
 

C,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és egyhangúlag támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy a meglé-
vő állomás zavartalanul működjön.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság tegnapi ülésén megtár-
gyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Vágó 
Zsolt, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi 
Ferenc, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Má-
té Lajos, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Dede Er-
nő szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 188/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Közüzemi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft. 
által meghatározott feltételek szerint tulajdonosi hozzájárulást ad 
a Magyar Telecom Nyrt. részére, hogy digitális videotelefon rend-
szer kiépítése céljából a hajdúszoboszlói víztoronyra egy BTS ál-
lomás antennáit és a hozzá tartozó berendezéseket telepítsen.  
Bérleti szerződés lejárata: 2020. december 31. 
Bérleti díj összege: 1.000.000,-Ft/év, melyet bérbeadó a bérleti 
szerződés aláírását követő éven túl, minden év január 1-én, jogo-
sult a fogyasztói árindex alapján megemelni. 
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a bérleti szerződés előké-
szítésére, felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. 
 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: jegyző  
 

 

D,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság tegnapi ülésén megtár-
gyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta azzal a kiegészítéssel, 
hogy a kérelmező tulajdonában levő ingatlanok alatt levő közművezetékek 
kiváltásáról a kérelmező gondoskodjon, illetve a vezetékek miatt szolgalmi 
jog térítésmentes bejegyzéséhez járuljon hozzá.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság a pénzügyi, gazda-
sági bizottság kiegészítésével együtt támogatta az előterjesztést.  
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A képviselő-testület a javasolt kiegészítésekkel együtt 13 igen (Kocsis 
Róbert, Harsányi István, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Fe-
renc, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Máté 
Lajos, Örvendi László, Szandai Kázmér, Dede Ernő), 2 nem (Radácsi 
Gusztáv, Marosi György Csongor) szavazat és 1 tartózkodás (Vágó 
Zsolt) mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 189/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el-
fogadja a Pallagi Bálint által térítésmentesen felajánlott, 4711/32 
hrsz-ú, 51 m2 alapterületű, út megnevezésű ingatlan tulajdonjo-
gát, ezzel egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a 4722/2 hrsz-ú 
1823 m2 nagyságú ingatlan bruttó 20.760.000,-Ft eladási áron ér-
tékesítésre kerüljön a RIALTIN 95. Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft. részére. A kérelmező tulajdonában levő ingatlanok alatt levő 
közművezetékek kiváltásáról kérelmező gondoskodjon, illetve a 
vezetékek miatti szolgalmi jog térítésmentes bejegyzéséhez járul-
jon hozzá.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
 
Határidő: 2007. október 31. 
Felelős: jegyző 
 

E,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta azt.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Tarcsi András, 
Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Máté Lajos, Örvendi László, Szandai 
Kázmér, Dede Ernő, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfo-
gadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 190/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló, Ady Endre utcai Óvoda átépítési munkálatainak 
elvégzését a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig felfüggeszti, 
ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a 2007. évben árverésen 
értékesítendő ingatlanok listájából törli a Vadas u. 39. szám alatti 
1206/1 hrsz-ú ingatlant. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

Tizedik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: A legújabb információk szerint nem az előterjesz-
tésben leírtakat fogják megvalósítani a kért pénzből, hanem egy részé-
ből 1 millió példányban szórólapot készítenek, amit a járatokon népsze-
rűsítenek, a másik részét pedig TV-reklámokra fordítják. Hajdúszobosz-
lóról a Gyógyfürdő és a Hunguest Hotel fogadta el a megállapodást.   
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság hosszan tárgyalta az előter-
jesztést, a következő módosítással fogadta el: kerüljön be az előter-
jesztésbe, hogy minek a terhére történik a támogatás és csak egyszeri 
hozzájárulást támogat a bizottság. Amennyiben támogatja a testület ezt 
az előterjesztést, polgármester úr törekedjen arra, hogy a társasággal 
aláírt szerződéssel a vendégéjszakák számának növelését elérje. Az 
általa vezetett szállodába évek óta szállít ez a társaság vendégeket, 
idén azonban 4-5 főnél több vendég nem érkezett. Így a jövő évi kata-
lógusba ő már nem kívánt bekerülni. Inkorrektnek tartja a 3200 eurós 
összeget.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és több kérdés is felmerült. Két kiegészítéssel fogadta el 
a bizottság a határozati javaslatot: legyen megjelölve, hogy hitel terhére 
történik az összeg biztosítása, a másik pedig, hogy amennyiben min-
den résztvevő teljesíti a vállalt kötelezettségét, abban az esetben fizes-
sen az önkormányzat is.  
 
Erdei Gyula: Eddig az volt a probléma, hogy az önkormányzat nem 
támogatja eléggé a város marketingjét, most pedig, amikor támogatja, 
más, profitorientált cégek nem vesznek részt ebben. Az önkormányzat-
tól várják el a támogatást. Mivel a város érdekéről van szó, támogatni 
javasolja.  
 
Szandai Kázmér: A Hungarospa Zrt. benne van ebben a projektben, 
akkor miért kellene a városnak külön benne lennie. Nem elegendő-e, 
ha a fürdőn keresztül járul hozzá a város a támogatáshoz?  
 
Örvendi László: Támogatja az előterjesztést. Minden lehetőséget meg 
kell ragadni annak érdekében, hogy a vendégek száma ne csökkenjen 
a városban.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Tarcsi András, 
Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Dede Ernő, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor) szavazat, 2  tartózkodás 
(Szandai Kázmér, Máté Lajos) mellett elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
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 191/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Reiseagentur Salamon 2008. április 30 – szeptember 17. közötti 
Debrecenbe menetrend szerint közlekedő repülőjáratok marketing 
feladatok költségéhez 3.200.- EUR –al járul hozzá. 
 
Határidő:   2007. október 31. 
Felelős:      polgármester 
 

 

Tizenegyedik napirend:  
 

A,  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság hétfői ülésén tárgyalta az 
előterjesztést és támogatta azt. Módosítandó az előterjesztés 2. olda-
lán Czeglédy Sámuel helyett Csanády Sámuel a helyes, illetve a hatá-
rozati javaslatban a Régió Terv Kft. címe nem Vezír utca, hanem Vezér 
utca.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta azt.  
 
Tarcsi András: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Marosi György Csongor: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc 
válaszolt.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Tarcsi András, 
Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Dede Ernő, Vágó Zsolt, 
Szandai Kázmér, Máté Lajos), 1 nem (Marosi György Csongor) szava-
zat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta az előterjesz-
tést és a következő határozatot hozta:  
 
 192/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pá-
lyázni kíván a Norvég Alap aktuális kiírására és benyújtja a „Haj-
dúszoboszlói Hajdú Történeti Emlékhely” projekt-koncepciót az 
előterjesztés szerint. A koncepció összeállításához, majd a projekt 
további fejlesztéséhez, lebonyolításához elfogadja a Régió Terv 
Kft. (4032 Debrecen, Vezér u. 27.) megbízási szerződésre vonat-
kozó ajánlatát az előterjesztésnek megfelelően és felhatalmazza 
a polgármestert annak aláírására. 
 
Határidő: 2007. szeptember 24. 
Felelős:   jegyző 
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B,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatja azt.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az előterjesz-
tést és egyhangúlag támogatta, azzal a megjegyzéssel, hogy a bíráló 
bizottság elnökei előzetesen az illetékes bizottságokkal egyeztessék a 
pályázatokat, a bizottsági véleményeket képviseljék.  
 
Szandai Kázmér: Nem ért egyet a bazársor kialakításával, így nem 
támogatja az előterjesztést.  
 
Örvendi László: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi vála-
szolt. Támogatja az ötletpályázatot, de ne a fürdő előtt alakítsák ki a 
bazársort, hanem más helyen.  
 
Kanizsay Béla: Támogatja az előterjesztést, egységes arculata lesz 
így a bazársornak.  
 
Erdei Gyula: Jó kezdeményezésnek tartja az ötletpályázatot. Ez az el-
ső lépcső az egységes arculat kialakításához. El kell dönteni, hogy mi 
legyen a Fesztiváltérrel.  
 
Máté Lajos: Tudomásul kell venni, hogy egy fürdővárosban igény van 
bazársorra. Arra kell törekedni, hogy egységes legyen, kulturált körül-
mények között működjön. A hallgatói ötletpályázat erre ad megoldást. 
Támogatja az előterjesztést.  
 
Nagy Bálint: El kell fogadni, hogy strandturizmus van Hajdúszobosz-
lón. Ehhez pedig programokra, bazársorra van szükség. Egyetért az öt-
letpályázattal, az egységes arculat kialakításával, de javasolja, hogy ne 
csak a Szent István parkra vonatkozzon, hanem nagyobb területre le-
gyen kiterjesztve.    
 
Örvendi László: Módosító javaslata van: a tervezés úgy készüljön el, 
hogy a strandfürdő főbejárata előtti rész maradjon szabadon.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A tavalyi évben nem került szóba a strand-
fürdő bejárata előtti bazársor átköltöztetése. Ezért is épült ki tavasszal 
az elektromos csatlakozás annak tudatában, hogy ez további fejleszté-
sek része lesz. A hallgatói ötletpályázatot örömmel fogadták a főisko-
lán, féléves munkaanyag lesz.   
 
A képviselő-testület Örvendi László képviselő úr javaslatát, mely szerint 
a strandfürdő bejárata maradjon szabadon, 6 igen (Szandai Kázmér, 
Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László, Nagy Bálint, Dr. Papp Je-
nő, Örvendi László), 1 nem (Vágó Zsolt) szavazat és 4 tartózkodás 
(Kocsis Róbert, Tarcsi András, Máté Lajos, Erdei Gyula) mellett elutasí-
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totta. Az előterjesztést 12 igen (Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, Harsányi Ist-
ván, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi 
László), 1 nem (Szandai Kázmér) szavazat és 3 tartózkodás (Kocsis 
Róbert, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta és a követ-
kező határozatot hozta:  
 
 193/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hallgatói ötletpályázat pályázati dokumentációjában foglaltakkal 
egyetért. A pályaművek díjazására bruttó 800.000,-Ft-ot egyéb 
költségekre maximum bruttó 200.000,-Ft-ot biztosít a 2007 évi vá-
rosi költségvetés beruházások ( 14.sz. melléklet ) táblázat „elekt-
romos csatlakozás kiépítése köztéri árushelyekhez” sorából. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bíráló Bizottságba az alábbi személyeket választja meg:  
Elnök: Dr. Sóvágó László – Polgármester 
Tagok: 
Harsányi István – Városfejlesztési, Műszaki Bizottság elnöke 
Máté Lajos – Idegenforgalmi Bizottság elnöke 
Főiskola által delegált személy vagy személyek ( 1 vagy 2  fő ) 
Tokai-Kiss Gábor - Főépítész 
Szilágyiné Pál Gyöngyi - Főmérnök 
 
Jogi szakértő: Dr. Sléder Tamás 
Titkár: Kiss Andrea 
 
Utasítja a jegyzőt az ötletpályázat eredményéről a Bíráló Bizott-
ság döntését követően készítsen előterjesztést a Képviselő-
testület részére. 
  
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

C,  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az ülés előtt kiosztott anyagban a határozati 
javaslat módosul. Az eredeti anyagban két utca felújítása szerepel. A 
Nyugati sor és Tokay utca útrekonstrukciójára benyújtható lett volna 
pályázat, azonban egyik utcán sincs még kiépítve a szennyvízcsatorna-
hálózat, ezért nem célszerű most a teljes felújítást elvégezni az utcá-
kon. A Liget utca alkalmas a felújításra, viszont a tervezést követően vi-
lágossá vált, hogy kisajátításokra lenne szükség ahhoz, hogy ez a 
nyomvonal megújulhasson. A most kiosztott határozati javaslatban 
csak a József Attila utcára lesz benyújtva pályázat, ennek a költsége 
megemelkedett az előző anyagban levőhöz képest, mert már a járda-
építés és a csapadékvíz-elvezető építésének költsége is be van kalku-
lálva.  
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta a mó-
dosított határozati javaslatot és elfogadásra javasolja a képviselő-
testületnek.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság az eredeti elő-
terjesztést tárgyalta és azt egyhangúlag elfogadta. A Nyugati sor felújí-
tását a szennyvízcsatorna-hálózat hiánya miatt nem támogatta a bi-
zottság. A Galgócz sor felújítását támogatta, azonban ott sincs teljesen 
kiépítve a csatornahálózat, így a kiosztott határozati javaslatot támogat-
ja.   
 
Marosi György Csongor: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc 
válaszolt.  
 
Dr. Papp Jenő: A határozati javaslatot módosítani kívánja: kerüljön be 
második helyre a Tessedik utca – Liget utca rekonstrukciója. Az érvé-
nyes rendezési terv tartalmazza ezen utcák felújítását. Régóta megol-
dásra váró feladat a felújítás.  
 
Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi vála-
szolt.  
 
Vágó Zsolt: A Tokay utca – Galgócz sor felújítása is bekerülhetne má-
sodik helyre a pályázatba.  
 
Dr. Papp Jenő: A Vágó képviselő úr által említett két utca nem annyira 
jelentős gyűjtőút, mint a Tessedik-Liget utcák. Az utóbbi években több 
millió forint lett a Tokay utca-Galgócz sor felújítására fordítva.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy maradjon a József Attila utca felújítása 
ebben a pályázatban, a következő kiírásoknál majd eldönti a testület, 
melyik utcák kerüljenek be.  
 
Vágó Zsolt: Egy utcáról kell most szavaznia a képviselő-testületnek. 
Amikor újabb pályázati kiírások lesznek, akkor kell majd ezekről az ut-
cákról sorrendet felállítani.  
 
Kanizsay Béla: Tekintettel arra, hogy összesen 9 pályázatot fognak 
támogatni, javasolja, hogy szavazza meg a testület a József Attila utca 
felújítását.  
 
Dr. Papp Jenő: Visszavonja módosítási javaslatát.  
 
Marosi György Csongor: Javasolja, hogy a József Attila utca felújítá-
sát szavazza meg a testület.  
 
Dr. Papp Jenő: Támogatja a határozati javaslatot, de kéri, hogy 1 éven 
belül legyen megoldva az említett utcák problémája.  
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A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 16 igen (Kocsis Ró-
bert, Harsányi István, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Dede Ernő, Vágó Zsolt, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Marosi 
György Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat mellett, tartózkodás és el-
lenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő határoza-
tot hozta:  
 
 194/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Regionális Tanács által az Észak-alföldi Regionális 
Operatív Program keretében kiírt Önkormányzati utak fejlesztése 
ÉAOP-2007-3.1.2 pályázati kiírásra „Hajdúszoboszló, József Attila 
utca rekonstrukciója” címmel pályázatot nyújt be.  
A rekonstrukció tervezett költségeit az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 

Pályázat megne-
vezés 

Rekonstrukció 
összköltsége 

Igényelhető támo-
gatás 

Önerő mértéke 

Hajdúszoboszló, 
József Attila utca 
rekonstrukciója 

 
108.498.112,- Ft 

 
92.223.395,-Ft 

 
16.274.717,-Ft 

     
 A tervezett felújítás megvalósításához szükséges önerő mértékét 
16.274.717,-Ft-ot a 2007 évi városi költségvetés beruházási táb-
lázat pályázati-fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja. 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
pályázati dokumentáció elkészítésével, valamint a pályázathoz kapcso-
lódó tanácsadással a Régió Terv Kft.-t bízza meg.  
A díjfizetés ütemezését a következőképpen állapítja meg: 
- a szerződés megkötésekor 0 Ft 
- a pályázati dokumentumok lebonyolító szervezethez való be-
adásakor 200.000 Ft + Áfa, mely összeget a 2007. évi városi költ-
ségvetés beruházási táblázat pályázati-fejlesztési céltartaléka terhére 
biztosítja. 
- a kedvező támogatási döntés kézhezvétele esetén az utolsó 
pénzügyi elszámolás benyújtásakor, de maximum az azt követő 
90. napon a pályázott összeg 2 %-a + Áfa. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felha-
talmazza a polgármestert a megbízási szerződés, illetve a pályázati 
dokumentáció aláírására.  
 
Határidő: pályázat beadására 2007. november 16. 
Felelős: jegyző 
 

 

D,  
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Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, a következő két pontosítással egyhangúlag elfogadta: a 
gimnázium teljes neve szerepeljen a pályázatban (Hőgyes Endre Gim-
názium és Szakközépiskola), illetve a határozati javaslatban szereplő 
3% + ÁFA bonyolítási díj két részletben legyen kifizetve, 1,5% a pénz-
ügyi elszámolás benyújtásakor, 1,5% pedig a záró beszámoló elfoga-
dásakor.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
  
Radácsi Gusztáv: Megszavazza az előterjesztést, de úgy gondolja, 
hosszú távon inkább az egészségügyet kellene támogatni.  
 
Dede Ernő: A határozati javaslatban a nettó 400.000 Ft + ÁFA bruttó 
összegeként 500.000 Ft szerepel, ez azonban 480.000 Ft. Ezt javítani 
kell.  
 
Váradi Ferenc: Támogatja az előterjesztést, de úgy látja, nem derül ki 
a konkrét szándék. Meg kell fogalmazni, pontosan mit szeretne az ön-
kormányzat és csak azután kell elkészíttetni a megvalósíthatósági ta-
nulmányt és a költségvetést a kiválasztott céggel. A szakképző iskolát 
esetleg át lehetne helyezni a volt 3-as iskola épületébe. Pályázásra al-
kalmatlannak tartja az előterjesztést.  
 
Szandai Kázmér: Jelenleg oktatási intézményekre lehet jó eséllyel, 
90%-os támogatottsággal pályázni. Ezért esett a gimnáziumra a vá-
lasztás.  
 
Harsányi István: A volt 3-as iskola mérete nem felel meg arra a célra, 
hogy a Bocskai Szakképző Iskola oda kerüljön áthelyezésre. Megkéri 
Váradi képviselő urat, ne tegyen az iskolára nézve meggondolatlan ki-
jelentéseket.  
 
Váradi Ferenc: Nem a szakképző iskola ellen szólt, de úgy gondolja, 
hosszú távon nem maradhat a fürdő miatt a jelenlegi helyén az iskola.  
  
Dr. Sóvágó László: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc vála-
szolt.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Tarcsi András, 
Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Dede Ernő, Vágó Zsolt, 
Szandai Kázmér, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Radácsi Gusz-
táv) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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 195/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Regionális Tanács által az Észak-alföldi Regionális 
Operatív Program keretében kiírt Oktatási-nevelési intézmények 
fejlesztésének támogatására ÉAOP-2007-4.1.1/2F pályázati ki-
írásra „Hajdúszoboszló, Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközép-
iskola felújítása, korszerűsítése” címmel pályázatot nyújt be.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Régió Terv Kft.-t bízza meg a megvalósíthatósági tanulmány elké-
szítésével, nettó 400 000 Ft + Áfa, azaz bruttó 480. 000 Ft válla-
lási áron, valamint a pályázati dokumentáció összeállításával net-
tó 50.000 + ÁFA forint megbízási díj ellenében. A fent megjelölt 
összegeket a 2007. évi városi költségvetés beruházási táblázat 
pályázati-fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja, amennyiben a 
pályázat támogatásban részesül, úgy a kedvező támogatási dön-
tés kézhezvétele esetén az első pénzügyi elszámolás benyújtá-
sakor 1,5%, az utolsó pénzügyi elszámolás benyújtásakor, de 
maximum az azt követő 90. napon pedig a pályázott összeg 
1,5%-a + Áfa bonyolítási díjat fizet a cég részére. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés, illetve a 
pályázati dokumentáció aláírására, a pályázathoz szükséges ön-
erő biztosításáról a projekt részletes költségvetésének ismereté-
ben külön dönt. 
 
Határidő: 2007. október 19. 
Felelős: jegyző 
 

E,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A polgármesteri hivatal B épületének komplex akadály-
mentesítését 7 igen, 1 nem szavazat mellett, a Szociális Szolgáltató 
Központ akadálymentesítését pedig 8 igen szavazat mellett támogatta.   
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál 
Gyöngyi válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy a két épület akadálymentesítéséről kü-
lön szavazzon a testület. A hivatal B épületének akadálymentesítését 
nem támogatja.  
 
A képviselő-testület 12 igen (Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Szandai Kázmér, Vá-



 31 

gó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, Örvendi 
László), 1 nem szavazat (Váradi Ferenc) és 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó 
László) mellett elfogadta a polgármesteri hivatal B épületének komplex 
akadálymentesítéséről szóló javaslatot, 14 igen (Harsányi István, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Váradi Ferenc, Dr. 
Sóvágó László, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, Örvendi László) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a Szociális 
Szolgáltató Központ akadálymentesítéséről szóló javaslatot és a követ-
kező határozatot hozta:  
 
 196/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-alföldi Regionális Tanács által az Észak-alföldi Regionális 
Operatív Program keretében kiírt Akadálymentesítés támogatásá-
ra (Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz) ÉAOP-
2007-4.3. pályázati kiírásra „Hajdúszoboszló, Polgármesteri Hiva-
tal „B” épületének komplex akadálymentesítése”, valamint a „Haj-
dúszoboszló, Szociális Szolgáltató Központ épületének komplex 
akadálymentesítése” címmel benyújtott pályázataihoz kapcsolódó 
beruházások tervezett költségeit az alábbiak szerint határozza 
meg: 

 

megnevezés akadálymentesítés 
összköltsége Ft 

igényelt támoga-
tás 
Ft 

önerő mérté-
ke 
Ft 

„Hajdúszoboszló Város 
Polgármesteri Hivatal „B” 
épületének komplex aka-

dálymentesítése” 

24.821.696,- 22.339.000,- 2.482.696,- 

„Hajdúszoboszló, Szociális 
Szolgáltató Központ épüle-

tének komplex akadály-
mentesítése” 

11.813.040- 10.000.000,- 1.813.040,- 

ÖSSZESEN: 36.634.736,- 32.339.000,- 4.295.736,- 

 
A tervezett beruházások megvalósításához szükséges önerő mér-
tékét a fenti bontásban összesen 4.295.736,-Ft-ot a 2007 évi vá-
rosi költségvetés beruházási táblázat pályázati-fejlesztési céltarta-
léka terhére biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Hajdúszoboszló, Szociális Szolgáltató Központ épületének komp-
lex akadálymentesítése” című pályázati dokumentáció elkészítésével 
a Régió Terv Kft.-t bízza meg, 100.000 Ft +Áfa díj ellenében, mely ösz-
szeget a 2007. évi városi költségvetés beruházási táblázat pályázati-
fejlesztési céltartaléka terhére biztosítja.  Amennyiben a pályázatok 
támogatásban részesülnek, úgy a kedvező támogatási döntés 
kézhezvétele esetén az utolsó pénzügyi elszámolás benyújtása-
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kor, de maximum az azt követő 90. napon a pályázott összeg         
2,5 %-a + Áfa bonyolítási díjat fizet a cég részére. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felha-
talmazza a polgármestert a megbízási szerződések aláírására.  
 
Határidő: 2007. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 
 

Tizenkettedik napirendi pont:  
 
Nagyné dr. Kézi Éva: Másolási hiba miatt kimaradt az előterjesztés 2. 
oldaláról egy sor, ami a következő: „…valamint a központi orvosi ügye-
let működtetésére is kiterjed.” 
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Tarcsi András, 
Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Dede Ernő, Vágó Zsolt, 
Szandai Kázmér, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Radácsi Gusz-
táv) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 197/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

I./ Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Szociális Szolgál-
tató Központ alapító okiratának előterjesztett módosítását elfo-
gadja. 
 
II./ Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az Egyesített 
Egészségügyi Intézmények alapító okiratának előterjesztett mó-
dosítását elfogadja. 
 
Határidő:  2007. szeptember 30. 
Felelős: irodavezető 
 
 

 

Tizenharmadik napirend:  

 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 7 igen, 1 nem szavazat mellett támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, 
Örvendi László, Dede Ernő, Vágó Zsolt, Szandai Kázmér, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) és 1 nem (Váradi Ferenc) 
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szavazat mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 198/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló – Nagyhegyes között a közút 
mellett kerékpárút kerüljön megépítésre.  
Utasítja a jegyzőt, hogy a kerékpárút megvalósításához kapcso-
lódóan kezdje meg a szükséges egyeztetéseket, valamint az elő-
készítő munkákat (megvalósíthatósági tanulmány, nyomvonal ter-
veztetése stb.). A költségek fedezetére a 100/2007. (V. 17.) Kép-
viselő-testületi határozatban a Hajdúszoboszló - Nagyhegyes 
nyomvonal vonatkozásában a GKM által a „kerékpárutak építésé-
nek/tervezésének támogatására” kiírt pályázat tervezési munkála-
tok önerő részére elkülönített bruttó 2.876.400,-Ft-ot csoportosítja 
át, az összeg felhasználása csak a legszükségesebb költségekre 
és a lehető legkisebb mértékben megengedett, melyről negyed-
évente tájékoztatót kell készíteni.  
A költségek csökkentése érdekében utasítja a jegyzőt, hogy az 
érintett nyomvonalon működő cégeket keresse meg, és nyilatkoz-
tassa arról, hogy részt kívánnak-e venni kerékpárút előkészítésé-
ben esetleg kivitelezésében.  
 
Határidő: folyamatos, illetve tájékoztató negyedévente 
Felelős: jegyző 
 

Tizennegyedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, 
Örvendi László, Dede Ernő, Vágó Zsolt, Szandai Kázmér, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Váradi Ferenc) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 
 199/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2007. évi közbeszerzési tervét az alábbi 7. számú 
közbeszerzéssel egészíti ki: 
 

7.  

- közbeszerzés tárgya: Hajdúszoboszló, Mező és Sarló utcák bur-
kolat-felújítása 
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- közbeszerzés mennyisége: nemesített padka készítése 10 cm 
vastagságban 833,3 m2-en, illetve 1500 m2-en, 4 cm AB 11 jelű 
aszfalt terítése 2 cm kötőréteg felhordásával (146,8 m3, illetve 176 
m3), burkolatszélesítés kopóréteg nélkül, útalap megerősítés (20 
cm vastagság) 132 m2-en, 11 + 17 db szerelvény szintbeemelése, 
szakfelügyelet megrendelése, forgalomkorlátozás 

- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárástípus: nemzeti értékhatár alatti 
- közbeszerzés becsült értéke (nettó): 17.403.297,-Ft 
- hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: nem 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Tizenötödik napirend:  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, 
Örvendi László, Dede Ernő, Vágó Zsolt, Szandai Kázmér, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Váradi Ferenc) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 
 200/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.  

 
 Határidő: -  
 Felelős: -  
 

Tizenhatodik napirend:  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság meg-
tárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Hámos András 
külső bizottsági tag külföldön folytatja tanulmányait, ezért lemondott. 
Helyette Antal Jánost delegálta a bizottság.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, 
Örvendi László, Dede Ernő, Vágó Zsolt, Szandai Kázmér, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Tarcsi András, Váradi Fe-
renc) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 201/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tu-
domásul veszi Hámos András Hajdúszoboszló, Debreceni út 11. 
szám alatti lakosnak a Mezőgazdasági Bizottság nem képviselő 
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tagjának tagsági viszonyáról történő lemondását. Ezzel egyidejű-
leg a Mezőgazdasági Bizottságba az Összefogás Hajdúszobosz-
lóért és a Jövőért Egyesület, valamint a Magyar Demokrata Fó-
rum Hajdúszoboszlói Szervezete delegáltjaként megválasztja An-
tal János Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky utca 43. szám alatti 
lakost.  
          
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Tizenhetedik napirend:  
 
A képviselő-testület 15 igen (Harsányi István, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Dede Ernő, Vágó Zsolt, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv, Tarcsi András, Váradi Ferenc) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 
 202/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva, a Bocskai István Szakképző 
Iskola alapító okiratát az előterjesztésben szereplő módosítások-
kal jóváhagyja.  
 
Határidő: 2007. szeptember 27.  
Felelős: jegyző   

 

Tizennyolcadik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a határo-
zati javaslat A, pontját egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Sóvágó László: A határozati javaslat B, pontját támogatja. Semmi nem 
indokolja 9 napközis csoport indítását.  
 
Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Lukács Sándor válaszolt.  
 
Szandai Kázmér: Legfrissebb információi szerint a 6. csoportba 18-an, a 7. 
csoportba 16-an jelezték szándékukat napközis ellátás igénybevételére. Ez 
összesen 34 főt jelent. Ha most kerülnek összevonásra napközis csoportok, 
akkor egy pedagógus elveszíti állását, elhelyezkednie pedig nagyon nehéz 
lesz. Az oktatási bizottság ülésén is javasolta, hogy a képviselő-testület erre 
a már megkezdődött tanévre biztosítsa a kilenc napközis csoport indítását a 
Pávai Általános Iskolában.  
 
Nagy Bálint: Javasolja, hogy szavazza meg a testület a 9 napközis csoport 
indításáról szóló határozati javaslatot.  
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A képviselő-testület 4 igen (Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla), 2 nem (Szandai Kázmér, Nagy Bálint) szavazat és 9 tartóz-
kodás (Kocsis Róbert, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Harsányi István, Radácsi Gusztáv, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) 
mellett elutasította a határozati javaslat B, pontját, mely szerint 8 napközis 
csoport indítását engedélyezzék, 11 igen (Harsányi István, Erdei Gyula, 
Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Dede Ernő, 
Szandai Kázmér, Radácsi Gusztáv, Tarcsi András), 2 nem (Váradi Ferenc, 
Vágó Zsolt) és 3 tartózkodás (Máté Lajos, Dr. Sóvágó László, Marosi György 
Csongor) mellett elfogadta az A, javaslatot és a következő határozatot hozta:  
 
 203/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 102. §-ában biztosított 
jogkörében eljárva a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában 9 
napközis csoport indítását engedélyezi a 2007/2008-as tanévben.  
Az intézményben a határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés-
sel rendelkező pedagógus és egyéb nevelő-oktató munkát segí-
tők számát 41 főben határozza meg.  
 
Határidő: 2007. szeptember 6., illetve értelemszerűen  
Felelős: jegyző, illetve érintett intézmény vezetője  
 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Harsányi István, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Dede Ernő, Vá-
gó Zsolt, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv, Tarcsi András, Kocsis Róbert, Váradi Ferenc) szava-
zat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesz-
tést és a következő határozatot hozta:  
 
 204/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szeptember hónap-
ban adott jelentést tudomásul veszi. 
 
Határidő:- 
Felelős:- 

 

Huszadik napirend:  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy legyen meghatározva egy időpont arra 
vonatkozóan, meddig köteles jegyző úr megtenni a feljelentést Nádud-
varral kapcsolatosan.  
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Dr. Vincze Ferenc: 2007. szeptember 30. legyen a kereset benyújtá-
sának határideje.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Harsányi István, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Dede Ernő, Vá-
gó Zsolt, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv, Tarcsi András, Kocsis Róbert, Váradi Ferenc) szava-
zat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a két ülés közötti tájé-
koztatót tudomásul vette.  
 

Huszonegyedik napirend:  
 
A,  
 
Erdei Gyula: Elfogadja a választ.  
 
Marosi György Csongor: Elfogadja a választ.  
 
Harsányi István: Nem fogadja el a választ.  
 
A képviselő-testület 3 igen (Tarcsi András, Dr. Sóvágó László, 
Kanizsay Béla), 8 nem (Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Erdei Gyula, Harsányi István, Nagy Bálint, Marosi György Csongor, Dr. 
Papp Jenő) szavazat és 5 tartózkodás (Kocsis Róbert, Radácsi Gusz-
táv, Örvendi László, Máté Lajos, Dede Ernő) mellett az interpellációra 
adott válasz alapján a következő határozatot hozta:  

 
  205/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Harsányi István interpellációjára adott, a repülőtér 
területén szervezett rendezvényekkel kapcsolatos választ, kivizs-
gálásával megbízza az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottságát.  
 
Határidő: 2007. október 31. 
Felelős: jegyző, illetve bizottsági elnök   

 
B,  
 
Marosi György Csongor: Nem fogadja el a választ. 
 
A képviselő-testület 2 igen (Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László), 8 nem 
(Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, 
Harsányi István, Vágó Zsolt, Kanizsay Béla, Örvendi László) szavazat 
és 5 tartózkodás (Kocsis Róbert, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Szan-
dai Kázmér, Tarcsi András, Dede Ernő) mellett az interpellációra adott 
válasz alapján a következő határozatot hozta:  

 
  206/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
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  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  nem fogadja el Marosi György Csongor interpellációjára, a  
  Szabadság szálló előtti buszmegálló állapotával kapcsolatos 
  válaszát, kivizsgálásával megbízza az ügyrendi, igazgatási, jogi 
  bizottságát.  
 
  Határidő: 2007. október 31. 
  Felelős: főmérnök, illetve bizottsági elnök  
 

C,  
 
Erdei Gyula: Elfogadja a választ.  
 
D,  
 
Vágó Zsolt: Elfogadja a választ.   
 

Interpellációk:  
 
Váradi Ferenc: Jegyző úrhoz intézi interpellációját. A Rákóczi utca – 
Dózsa György utca kereszteződésében négy darab oszlop van beépít-
ve a járdába. Két oszlop felesleges, mert lámpatest van rajtuk. Mivel a 
szemközi oldalon is van lámpa, ez a két oszlop kivehető. A jelzőlámpák 
is oszlopon vannak elhelyezve. Megoldás lehetne az ott levő ingatlanra 
való kifüggesztésük. Jegyző Úr ígérte korábban, hogy lesznek intézke-
dések az ügyben.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Nem szándék, hanem lehetőség kérdése a prob-
léma megoldása. Valamennyi oszlopnak funkciója van és engedéllyel 
lettek elhelyezve. Rövid időn belül változás várható az ott levő ingatlan 
tulajdonjogát illetően. Javasolja, hogy a későbbiekben térjenek vissza a 
témára.  
 
Váradi Ferenc: Elfogadja a választ.  
 
Radácsi Gusztáv: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. Önkormányzati 
rendelet van arról, hogy a nyári hónapokban közterületen építkezési 
munkákat végezni nem lehet. A Fürdő utca – Mátyás király sétány sar-
kán levő építkezésen olyan állapotok uralkodtak nyáron, hogy nemcsak 
parkolni, de közlekedni sem lehetett.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Közműépítés nem lehetséges frekventált helyen. 
Építkezés nincs megtiltva.  
 
Radácsi Gusztáv: Nem fogadja el a választ.  

 
A képviselő-testület 6 igen (Harsányi István, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László), 5 nem (Váradi Fe-
renc, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Vágó Zsolt, Marosi György 



 39 

Csongor) szavazat és 3 tartózkodás (Kocsis Róbert, Máté Lajos, Szan-
dai Kázmér) mellett az interpellációra adott válasz alapján a következő 
határozatot hozta:  

 
  207/2007. (IX. 06.) Képviselő-testületi határozat 
 
  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
  nem fogadja el Dr. Vincze Ferencnek Radácsi Gusztáv képviselő 
  úr interpellációjára adott válaszát, kivizsgálásával megbízza az 
  ügyrendi, igazgatási, jogi bizottságát.  
 
  Határidő: 2007. október 31. 
  Felelős: jegyző, illetve bizottsági elnök   
 

Vágó Zsolt: Jegyző Úrhoz intézi interpellációit. A Damjanich-Gábor 
Áron utcákra az ott levő névtelen utcán keresztül hordják be a földet a 
teherautók, nincs korlátozó tábla, így tönkretehetik az ottani önkor-
mányzati utat. Intézkedést kér azügyben, hogy a teherautókat ellen-
őrizzék. Romániából egyre több vendég érkezik a városba Hajdúszovát 
felől, arrafelé azonban kevés a tájékoztató, információs tábla. Kéri, 
hogy helyezzen el az önkormányzat ilyen táblákat azon a részen.    
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Marosi György Csongor: Jegyző Úrhoz intézi interpellációit. A 
Szilfákaljáról többen megkeresték a parkokban éjszakánként zajló van-
dalizmus ügyében. Kéri Jegyző Urat, hogy vegye fel a rendőrséggel a 
kapcsolatot, járjanak többször éjszakánként a rendőrök, polgárőrök a 
parkokban. Másik gondja, hogy a Bányász utca 40. szám mögött kelet-
kezett egy nagy lyuk, ami balesetveszélyes. Kéri ennek kivizsgálását.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Az októberi képviselő-testületi ülésre a Rendőrka-
pitány Úrral közösen készítenek egy tájékoztatót arról, hogy mit tett a 
rendőrség és az önkormányzat ebben a kérdésben.  
 
 
 
 

Bejelentések:  
 
Dr. Vincze Ferenc: Most folynak a LEADER akciócsoportok szerveződései. 
A LEADER-ből vidékfejlesztésre lehet támogatást nyerni. Ez egy speciális 
program, majd részletes információ is készül róla. A megyében több kistér-
ségnek össze kell fogni, mert egyébként nincs esély nyerni. Aki a kötelező 
minimumnak eleget tesz, az legkevesebb 1 milliárd forintot kap, de akár 2 
milliárdot is lehet nyerni. A kistérségi társulási tanács ülésén a polgármeste-
rek döntése alapján a Hajdúböszörmény-Hajdúdorog-Hajdúnánás-i kistér-
séghez csatlakozna a szoboszlói kistérség, kéri, hogy a képviselő-testületet 
ezt vegye tudomásul. Ők az első fordulóban már nyertek, nekik már van ta-
pasztalatuk. Az ő programjuk a Hajdú Versenyképesség. A turisztikai irány 
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lehet az a specialitás, ami a nagy településekből, városokból álló akciócso-
port nyerési esélyeit nagyban javítja. Mivel a községeket preferálja, így a há-
rom kistérségbe tartozó községeknek így lehet a legtöbb pénzt hozni. 
Szeptember 20-ig polgármester úrnak egy nyilatkozatot kell aláírnia erről.  
 
 
A képviselő-testület 20.20 órakor zárt ülésen folytatta a munkáját.  
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 
            polgármester                                                       jegyző 

 
 
 
 
 


