
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2008. február 28-án 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.   
 

Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő 
alpolgármester, Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, 
Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Nagy Bálint, 
Harsányi István, Örvendi László, Erdei Gyula, 
Szandai Kázmér, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Kanizsay 
Béla, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő képviselők, 
Márton Attila országgyűlési képviselő; Dr. Vincze 
Ferenc jegyző, Farkasné dr. Ungvári Ilona aljegyző, 
Nagyné dr. Kézi Éva egészségügyi, szociális 
irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető-
főmérnök, Lőrincz László irodavezető-főkönyvelő, 
Varga Imre oktatási, művelődési, sport iroda-vezető, 
Gubányi István technikus, Molnár Viktória 
jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő állampolgárok.  

 
Nagy Bálint képviselő 14.15 órakor érkezett.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. A meghívóban feltüntetett napirendek 
megtárgyalását javasolta, illetve kérte az ülés előtt kiosztott következő 
napirendek felvételét: Előterjesztés szennyvízelvezetés és tisztítás 
pályázati projektről, illetve Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági 
tagok megválasztására.  
 
Váradi Ferenc: Korábban érkezett a TIGÁZ Zrt területével 
kapcsolatosan egy levél, kéri a testületet, tárgyaljon erről.  
 
A képviselő-testület Váradi Ferenc képviselő úr javaslatával 16 igen 
szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett.  
 
Szandai Kázmér: Javasolja, hogy az 5/b számú előterjesztésről a 
költségvetés tárgyalása előtt szavazzon a testület.  
 
A képviselő-testület a szavazatszámláló bizottsági tagok 
megválasztásáról szóló előterjesztés napirendre vételével 17 igen 
(Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó 
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László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyetértett; a szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektről szóló 
előterjesztés felvételével 17 igen szavazat mellett (Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László), 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett és az alábbi napirendet 
fogadta el:  
 

Napirend:  
 
1. Előterjesztés településrendezési terv módosításáról 
    Előadó: városi főépítész 
 
2. a.) Beszámoló a hajdúszoboszlói AERO Klub tevékenységéről 
         Előadó: klubelnök 
 
   b.) Javaslat a repülőtérre új hasznosítási megállapodás     
 megkötésére, a sportrepülőtér fejlesztésére 
         Előadó: jegyző 
 
3. Javaslat a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására 
    Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
4. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok 2008. évi értékesítésére 
      Előadó: irodavezető-főkönyvelő  
 
5. Javaslat Hajdúszoboszló város 2008. évi költségvetésének    
    megállapítására 
    Előadó:  polgármester  
 
6. Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
a.) a lőtér kerítésének megépítésére 
b.) a Bakó József és felesége kérelméről 
c.) tulajdonosi hozzájárulás kísérő gázvezeték megépítéséhez 
         Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kéréséhez 
    Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója  
 
8. Előterjesztés a városi parkolási tanulmányterv készítésének jelenlegi   
    állásáról 
    Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
 
9. Előterjesztés térségi és városi kerékpárút hálózattal kapcsolatosan 
    Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
10. Előterjesztés az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése tárgyú   
        pályázattal kapcsolatban 
        Előadó: irodavezető-főmérnök 
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11. Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak   
         módosításáról 
         Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
12. Előterjesztés a „Pedagógiai, módszertani reformot támogató   
         informatikai infrastruktúra fejlesztése” megnevezésű pályázatról 
         Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
13. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  
         végrehajtásáról 
         Előadó: polgármester 
 
14. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről  
         Előadó: polgármester 
 
15. Előterjesztés szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektről  
        Előadó: irodavezető-főmérnök  
 
16. Válasz képviselői kérdésekre, interpellációkra: 

a.) Radácsi Gusztáv képviselő úr Fürdő utcai építkezéssel  
      kapcsolatos kérdésére, 
b.) Marosi György képviselő úr intézkedést kezdeményezésére, 
c.)Vágó Zsolt képviselő úr Szováti útfél karbantartására vonatkozó  
     interpellációjára, 
d.) Vágó Zsolt képviselő úr Erzsébet utcai hirdető táblával   
      kapcsolatos interpellációjára, 
e.) Vágó Zsolt hajléktalanokkal kapcsolatos (MÁV állomás)  
      interpellációjára 
      Előadó: jegyző 

                            irodavezető-főmérnök   
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés fellebbezések elbírálására 
    Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
 
2. Előterjesztés tanácsosi, főtanácsosi, illetve munkatársi, főmunkatársi   
    címek adományozásáról nevelési, oktatási intézményekben  
    Előadó: oktatási, művelődés, sportiroda vezetője 
 
3. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására  
    Előadó: jegyző  
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Első napirend:  

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Csirkés László és Katona Imre, a 
HAGE Zrt képviselői.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Csirkés László és Katona Imre 
válaszolt.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Nagy Bálint, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Örvendi László, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 19/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
HAGE Zrt kérelmére módosítani kívánja a hatályos 
településrendezési tervét, hogy az a 0503/1, 0503/2, 0505/1 és 
0505/4 hrsz-ú külterületi részen tegye lehetővé a meglévő 
sertéstelep hígtrágya kezeléséhez szükséges beruházást, az 
érintett ingatlanok ennek megfelelő övezeti átsorolását. A 
felmerülő költségek a HAGE Zrt-t terhelik. 
 
Határidő:  2008. szeptember 30. 
Felelős:  főépítész 

 

Második napirend:  

 

A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, az AERO Klub elnöke.  
 
Nyéki István: Megköszönte a képviselő-testület eddigi támogatását, 
amit a klub működéséhez nyújtott.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, 8 igen és 1 nem szavazat mellett támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag támogatta.  
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Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Erdei Gyula: Javasolja, hogy a legeltetésért beszedett díjat emelje a 
klub, illetve a hangárban tárolt repülőgépek után lehetne bérleti díjat 
szedni. A nyári rendezvényeket pedig korlátozni kell, folyamatosan, 
éjjel-nappal nem szabad engedélyezni.  
 
Kérdést Váradi Ferenc és Harsányi István tett fel, melyre Nyéki István 
válaszolt.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Nagy Bálint, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 20/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói AERO Klub tevékenységéről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

B,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az alábbi kiegészítéssel együtt támogatta: a 
hasznosítási szerződés 2. pontja kiegészül azzal, hogy a városi 
ünnepségek, rendezvények alkalmával legyen tilos a repülés. A 6. pont 
tartalmazza, hogy minden albérletbe adásra csak a képviselő-testület 
hozzájárulásával kerülhet sor. Ez alól képezzen kivételt a cirkusz, illetve 
olyan egynapos rendezvények, amelyeket önkormányzati rendelet is 
szabályoz. Csak tartós, hosszú időn át tartó rendezvények esetén 
kelljen a testület hozzájárulása. A 6. pontban a bérbeadó után kerüljön 
be zárójelbe a pénzügyi, gazdasági bizottság. A rendezvényfajtákat 
meg kell határozni. A 9. pont utolsó mondata kiegészül: „…melynek 
megoszlásáról bérbeadó ekkor dönt, figyelembe véve a 6. pont szerinti 
létesítmény karbantartására, fejlesztésére évközben már megtörtént 
ráfordításokat”.    
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és a városfejlesztési, műszaki bizottság kiegészítéseivel 
együtt egyhangúlag támogatta.  
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Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és a városfejlesztési, műszaki bizottság kiegészítéseivel 
együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint: A kulturális, sport bizottság a kiegészítések előtt tárgyalta 
meg az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Megköszöni az AERO 
Klub eddig végzett tevékenységét.   
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és a városfejlesztési, műszaki bizottság 
kiegészítéseivel együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc és Nyéki 
István válaszolt.  
 
Örvendi László: Kérdést tett fel, melyre Nyéki István válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: Nem ért egyet azzal, hogy a város fölött engedélyezve 
legyen a repülés, zavarja a zaj a lakók nyugalmát. Javasolja, hogy 
kerüljön be a hasznosítási szerződésbe, hogy ne legyen a város fölött 
repülés.  
 
Nyéki István: Nem érkezett tömeges panasz a lakosságtól a repülés 
okozta zaj miatt. Be kell tartani a mindenkori légügyi szabályokat és 
aszerint kell repülni.  
 
Dede Ernő: Igen értékes, nagy területről van szó. Civil szervezetek 
sokkal kisebb vagyon juttatásával is elégedettek lennének, különösen, 
ha azt más célra is hasznosíthatják. Helyes volt az eredeti cél, hogy 
idegenforgalmi nevezetesség legyen a repülőtér. A másik cél a 
légijárművek üzemeltetése. Nem túl biztató a mostani módosítás a 
megosztásról, véleménye szerint abból a bevételből nem sok jut az 
önkormányzatnak, hiszen a költségek elviszik jelentős részét. 
Elfogadhatatlannak tartja, hogy nincs ebből bevétele a városnak. 
Szigorúbb, korrektebb szerződésre van szükség.   
 
Szandai Kázmér: Ellentétes vélemények fogalmazódnak meg a 
képviselők részéről. Egyik részről olyan igény jelenik meg, hogy 
körültekintőbben kell eljárni a rendezvények megtartásában, másik 
részről pedig minél több bevétel elérésére kell törekednie a klubnak. A 
testület figyelmébe ajánlja azokat az ingatlanokat, amely a korábbi évek 
megszorításai következtében nincsenek kihasználva, nagyon lepusztult 
állapotban vannak, ilyen például a volt Széchenyi Kollégium. Javasolja, 
hogy az ingatlan karbantartása, lehetőség szerinti fejlesztése valósuljon 
meg. Abban az esetben, ha többletbevételre tud szert tenni a klub, 
akkor ez legyen az önkormányzaté, de többletbevételre ne legyen 
kényszerítve.   
 
Kocsis Róbert: Az AERO Klub tevékenysége amiatt is nagyon 
hasznos, mert ezt a nagy értékű vagyonát az önkormányzatnak karban- 
és rendbentartja. Jól kihasználja a klub a repülőtér területi adottságait 
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és idegenforgalmi vonzerővel is bír a terület. Az önkormányzatnak 
felelőssége is van abban, ha többletbevétel elérésére kényszeríti a 
klubot.  
 
Majoros Petronella: Ha bevétel-orientáltságot kényszerít az 
önkormányzat a klubra, akkor ennek a feltételrendszerét is biztosítani 
kell. Több olyan rendezvényt is tartottak, amelyek csak egyszeri 
események, nem ismétlődnek. Ezen a területen profit-orientált 
tevékenységet kezdeni nem érdemes. Jelenleg természetvédelmi 
területről van szó, pénzbeli értéke akkor lesz, ha más besorolás alá 
vonja a hatóság.  
 
Nagy Bálint: A bevétel-növelést elvárja az önkormányzat a klubtól, de 
a kiadásokhoz nem ad támogatást. A besorolás szerint nem repülőtér, 
hanem gyeplegelő a megnevezése a területnek. Azért, hogy ott 
repülőtér lehessen, nagyon sokat kell a klubnak beruháznia. A mezei-
futó európa-bajnokság rendezését azért nem nyerte meg a város, mert 
nem voltak megfelelőek a körülmények.  
 
Máté Lajos: Ezt a vagyont működtetnie kell a városnak. Az AERO Klub 
elvégzi a karbantartásokat a város helyett. Fontos a megfelelő 
elszámolás. Javasolja, hogy ebben a formában fogadja el a testület a 
megállapodást.  
 
Kanizsay Béla: Nem volt szó bevétel-növekedésről, hanem arról, hogy 
a bevételt a testület ellenőrizni tudja.   
 
A képviselő-testület Váradi Ferenc javaslatát, mely szerint ne legyen 
repülés a város felett, 4 igen (Kocsis Róbert, Radácsi Gusztáv, Váradi 
Ferenc, Marosi György Csongor), 6 nem (Majoros Petronella, Nagy 
Bálint, Erdei Gyula, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő) 
szavazat és 8 tartózkodás (Harsányi István, Vágó Zsolt, Kanizsay Béla, 
Dr. Sóvágó László, Dr. Rácz Tiborné, Tarcsi András, Dede Ernő, 
Örvendi László) mellett elutasította; 15 igen szavazat (Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Nagy Bálint, Tarcsi 
András, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. 
Sóvágó László) és 2 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Dede Ernő) mellett 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 21/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a jegyző jelentését a hajdúszoboszlói 0554 hrsz-ú 
sportrepülőtérre vonatkozóan hozott 183/2007. IX. 6.) számú 
határozatának végrehajtására tett eddigi intézkedésekről. A 
képviselő-testület az előterjesztés és az ülésen elfogadott 
módosítások szerint elfogadja a repülőtérre vonatkozó új 
hasznosítási szerződést, amelynek aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
A 183/2007. (IX. 6.) számú határozatának végrehajtási 
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folyamatáról rendszeres időközönként jelentést kér. 
 
Határidő: évenként július 15., illetve január 31. 
Felelős:   jegyző 
 

Harmadik napirend:  

 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 18 igen szavazat (Kocsis Róbert, Nagy Bálint, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést 
és az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 1/2008. (II. 28.) 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 
alábbiak szerint módosulnak: 
 
 

II. FEJEZET 
 

A költségvetés főbb adatai, a hiány finanszírozása 
 

 
/1/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés előirányzatait, 
bevételek és kiadások egyenlegét 
    5.549.754 eFt bevétellel, 
    5.816.309 eFt kiadással és 
       266.555 eFt hiánnyal állapítja meg. 
 
/2/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés bevételi 
főösszegét 5.816.309 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend 
szerinti részletezésben: 
 
 

Működési jellegű bevételek 
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1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/  733.374 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/       
           12.673 eFt 
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/               888.754 eFt 
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
    eszközök /2, 4 és 5 sz. mellékletek/             187.666 eFt 
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/ 269.107 eFt 
6. Állami támogatások            2.003.885 eFt 
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/            739.291 eFt 
 
 Működési jellegű bevételek összesen:         4.836.464 eFt 
 

 
Felhalmozási jellegű bevételek 

 
1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/        418.129 eFt 
2. Céltámogatás                        0    eFt 
3. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/          
             2.768 eFt 
4. Értékpapírok beváltása               200.000 eFt 
5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/       
           92.393 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű bevételek összesen:   713.290 eFt 
 
Pénzmaradvány igénybevétel      108.239 eFt 
Hitelfelvétel         266.555 eFt 
 
Bevételek mindösszesen:            5.816.309 eFt 
 
 
/3/ A képviselő-testület a 2007 évi költségvetés kiadási főösszegét 
5.816.309 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
részletezésben: 
 
 

Működési jellegű kiadások 
 
1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/        3.106.162 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/     
                  193.645 eFt 
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/      
        798.674 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/         357.681 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/  312.405 eFt 
6. Átadott pénzeszközök        47.119 eFt 
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/              210.121 eFt 
8. Általános tartalék                      0      eFt 
9. Karbantartási kiadások                            5.925 eFt 
  
 Működési kiadások összesen:          5.031.732 eFt 
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Felhalmozási jellegű kiadások 
 

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és9.sz.mellékletek/      
            86.220 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10.,14 és 15.sz.mellékletek/ 
          696.437 eFt 
3. Intézményfelújítások                        220 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű kiadások összesen:  782.877 eFt 
 
Hiteltörlesztés           1.700 eFt 
 
Kiadások mindösszesen:            5.816.309 eFt 
 

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

 

Negyedik napirend:  

 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Nagy Bálint, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Kocsis 
Róbert) mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 22/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2008. évben árverésen történő értékesítésre jelöli ki az alábbi 
ingatlanokat: 

 
Sor-
szá
m 

Az ingatlan címe Megnevezés Hrsz. Terület 
(m2) 

Bruttó eladási ár 
(Ft) 

1. Hajdúszoboszló,  
Hőgyes u. 35. 

Beépítetlen 
terület 

5592 1201 30.000.000,- 
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2. Hajdúszoboszló,  
Pávai Vajna F. u. 
46. 

Beépítetlen 
terület 

2667/57 763 12.780.000,- 

3. Hajdúszoboszló,  
Sóvágó zug 18. 

Beépítetlen 
terület 

7230/2 655 6.800.000,- 

             Összesen:                                                                                 49.580.000,- 
 

 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az alábbi ingatlanokat szociális alapon történő építési telekként 
értékesíti. A vevő személyéről pályázat alapján az Egészségügyi 
és Szociális Bizottság dönt. Az önkormányzat az ingatlanokat 
négy éves beépítési kötelezettséggel, valamint ennek 
biztosítására ezen időszakra visszavásárlási joggal értékesíti. 
 

 
Sor-
szá
m 

Az ingatlan címe Megnevezés Hrsz. Terület 
(m2) 

Bruttó eladási ár 
(Ft) 

1. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 5. 

Beépítetlen 
terület 

7642/120 616 1.150.000 

2. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 7. 

Beépítetlen 
terület 

7642/122 616 1.150.000 

3. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 24. 

Beépítetlen 
terület 

7642/150 524 1.000.000 

4. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 26. 

Beépítetlen 
terület 

7642/151 524 1.000.000 

5. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 28. 

Beépítetlen 
terület 

7642/152 523 1.000.000 

6. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 30. 

Beépítetlen 
terület 

7642/153 524 1.000.000 

7. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 32. 

Beépítetlen 
terület 

7642/154 525 1.000.000 

8. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 34. 

Beépítetlen 
terület 

7642/155 524 1.000.000 

9. Hajdúszoboszló,  
Földesi utca 36. 

Beépítetlen 
terület 

7642/156 526 1.000.000 

          Összesen:                                                                     9.300.000,- 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a Polgármesteri Hivatalt az árverések és pályázati 
eljárások lebonyolítására, az adásvételi szerződések 
előkészítésére, ugyanakkor felhatalmazza a polgármestert az 
adásvételi szerződések aláírására. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

Ötödik napirend: 
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Dr. Sóvágó László: Kiosztásra került egy kiegészítés, ez is az 
előterjesztés része.  
 
Lőrincz László: A pénzügyi, gazdasági bizottságon elhangzott a 31,5 
millió Ft hitel visszafizetéséről tájékoztató, ezt ismerteti a testülettel. 60 
millió Ft lett betervezve a költségvetésbe visszatérülésként, ez az 
idegenforgalmi adó túlteljesítéséből származik. Minden évben előfordul, 
hogy a létszámadatok miatt a normatív állami támogatásból vissza kell 
fizetni valamennyit. Az idegenforgalmi adóból származó plusz bevétel 
80 millió Ft lett volna, de csak 60 millió lett betervezve, tehát 20 millióval 
csökkentve lett. Az iparűzési adó a tervezetthez képest jelentősen 
túlteljesült, így az adóerő-képesség is megnövekedett, ezt veszik 
figyelembe az elszámolásnál, tehát 47 millió Ft visszafizetési 
kötelezettsége van az önkormányzatnak. A 2006. évi normatív állami 
támogatások elszámolását ellenőrizte az Államkincstár, emiatt 4,5 millió 
Ft-ot vissza kell fizetni. Így a betervezett 60 millió Ft 28,5 millióra 
csökkent, vagyis 31,5 millió Ft, amit vissza kell fizetni.  
 
Dr. Sóvágó László: Mindenki megkapta azt az anyagot, amelyben 
látható, hogy a pénzügyi, gazdasági bizottság ülésén hogyan szavaztak 
a bizottsági tagok az egyes módosító indítványokról. Minden javaslatról 
külön lesz szavazás. A városnak kiegyensúlyozott, az adott 
körülmények között elfogadható költségvetése lesz ebben az évben. A 
tavalyihoz képest megjelent több új elem is, jutott pénz olyan 
fejlesztésre is, amelyet az utóbbi években nem lehetett megvalósítani,   
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A bizottság egyhangúlag támogatja a módosító 
javaslatot, mely szerint a díszburkolatok állagmegóvására 5 millió Ft-tal 
megemeli a „köztisztasági síktalanítás” előirányzatot hitelből, célgép 
beszerzésére. A VgZrt vállalta, hogy olyan anyagot szór ki só helyett 
ebből a gépből, amely nem károsítja a díszburkolatot. A bizottság 
Váradi képviselő úr módosító javaslatát a beruházási tábláról 
támogatja. Egyhangúlag támogatja a bizottság azt a javaslatot, mely 
szerint a 30 millió Ft járdaépítési előirányzat egyenlő arányban legyen 
szétosztva a körzetek között. A keret a 10 millió Ft járdaépítésre 
elkülönített pénz és az idegenforgalmi, valamint az iparűzési adó 
megemelésével lenne biztosítva. Ez azonban nem realizálható. A 
bizottság egyhangúlag elfogadta a 2008. évi költségvetést.  
 
Szandai Kázmér: Kéri a képviselőket, hogy az egyes javaslatokról való 
szavazáskor vegyék figyelembe a pénzügyi bizottsági ülésen született 
szavazatokat is. Jelenleg 254 millió Ft a költségvetési hiány, amit 
hitelfelvétellel kell fedezni. A teljes költségvetés majdnem 5,3 milliárd 
Ft. A kiadás oldalon több mint 500 millió Ft-os beruházási keret is 
szerepel, aminek túlnyomó többsége pályázati alap, hiszen úgy foglalt 
állást a testület a tavalyi évben, hogy a fejlesztési pénzeket pályázati 
alapba teszi. Több pályázatot már befogadtak, elbírálásuk már 
folyamatban van. A bizottság a költségvetést egyhangúlag elfogadta.  
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Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta a költségvetésről szóló 
előterjesztést. Jelentős megszorítások vannak a költségvetésben. 
Módosító indítványként elhangzott, hogy az előterjesztés II. pontja alatt 
található javaslatokban március 31. után döntsön csak a testület, de ezt 
nem támogatta a bizottság. Az intézmények átvilágításában részt kíván 
venni. A bizottság nem foglalt állást a II. rész következő pontjaiban: 1., 
2., 4., 5., 6., 7., 8. Elfogadta viszont a 3., 9. és a 10. pontokat. A 
bizottság a 2008. évi költségvetést egyhangúlag elfogadta.   
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta 
a költségvetést és elfogadásra javasolja. A szociálpolitikai feladatok 
tervezésének mértéke a tavalyi évihez hasonlóan készült.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság a 
pénzügyi, gazdasági bizottsággal együtt tárgyalta meg a költségvetés 
tervezetét. A síktalanításra alkalmas gép beszerzését nem támogatta, 
szintén nem támogatta Váradi képviselő úr beruházási táblára 
vonatkozó javaslatát. Egyhangúlag támogatta a bizottság a járdaépítési 
előirányzat 30 millió Ft-ra emelését, támogatta Szandai Kázmér 
képviselő úr Rákóczi utcai telephelyre vonatkozó javaslatát, illetve 
Kocsis Róbert képviselő úr gimnázium előtti gyalogátkelőhely 
megvalósítására vonatkozó javaslatát. Nem támogatta a Dankó utca 
csapadékvíz-elvezetésére irányuló javaslatot. A bizottság nem 
támogatta az előterjesztés II. részének 1. pontját, támogatta viszont a 
2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10. pontokat. Támogatta továbbá a Cigány 
Kisebbségi Önkormányzat részére 1,5 millió Ft támogatás nyújtását, 
illetve a Chaplin Bt-nek 3,9 millió Ft nyújtását. Támogatta a Rácz 
György-emlékház kialakítását, a vendégszoba kialakítását viszont nem 
támogatta. A Déry Múzeum által kért 8 millió Ft-ot nem támogatta a 
bizottság. A 2008. évi költségvetést egyhangúlag támogatta.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta a költségvetésről 
szóló előterjesztést, a kiegészítésekkel és módosításokkal együtt 
támogatta.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. A Chaplin Bt részére 3,9 millió Ft támogatás nyújtását 
támogatta, ugyanígy a Rácz György-emlékház és vendégszoba 
kialakítását is, illetve a Déry Múzeum által kért 8 millió Ft-os támogatást 
is.    
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság megtárgyalta a 2008. évi 
költségvetést, javasolja a testületnek elfogadásra, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a külterületi utak és hidak fenntartására tervezett 
összeg csak a külterületi utak fenntartására elegendő.  
Kérdést Kocsis Róbert és Nagy Bálint tett fel, melyre Dr. Sóvágó László 
és Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: Sajnálja, hogy sem a pénzügyi, sem az ügyrendi 
bizottság nem támogatja a beruházási tábla módosítására vonatkozó 
indítványát. Jegyző úrral egyeztetett ezzel kapcsolatosan, jogilag van rá 
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lehetőség. Nem tudja elfogadni a költségvetést, ha nem támogatják 
javaslatát.  
 
Harsányi István: A technikai dolgozók létszámával kapcsolatos 
határozati javaslatot egészíti ki: „A képviselő-testület létszámkeretet 
határoz meg, a feladat lebontása az igazgató hatásköre.”  A gazdasági, 
ügyviteli feladatok ellátására 3 főben van meghatározva a létszám. 
Véleménye szerint ez elhamarkodott döntés, elképzelhetetlennek tartja, 
hogy a Bocskai István Szakképző Iskolában hat ember munkáját 
hárman oldják meg. Kéri, hogy március 31-ig vizsgálják felül a 
gazdasági, ügyviteli dolgozók létszámát is. A képviselők által benyújtott 
indítványokat nem tudja támogatni.  
 
Kocsis Róbert: Javasolja, hogy a Déri Múzeum és a megyei 
önkormányzat által a múzeum fenntartásához kért összeg elfogadása 
nem hitel felvételével legyen biztosítva,  hanem a testület most döntsön 
egy összegről. A megyei önkormányzat, csakúgy, mint más 
önkormányzat, nehéz anyagi helyzetben van és kénytelen az önként 
vállalt feladatairól lemondani és partnereket keresni a 
finanszírozásukhoz, erről van itt is szó. Javasolja, hogy az eredeti 
előterjesztésben leírt határozatot fogadja el a testület. A Dankó utca 
belvízrendszerének beruházása tolódik legalább egy évvel abban az 
esetben, ha nyer a pályázat. Ha nem nyer, akkor tovább tolódik. Ezt a 
körzet képviselőjeként nem tudja elfogadni, kitart a módosító javaslata 
mellett. A gimnázium előtti gyalogátkelőhelyre vonatkozó javaslatát 
visszavonja.  
 
Vágó Zsolt: A 42 millió Ft-os igényt két képviselőtársával együtt a 
leghátrányosabb körzetek problémáinak megoldására kérik. A Földesi 
és Rácz Farkas utcák járdaépítése elkerülhetetlen feladat. A Nádudvari-
Zrínyi utcák sarkán a csomópontrendezés szintén megoldásra vár. Az 
ipartelep környékén lévő utcákon járhatatlan az út. A kerítésépítés évek 
óta nem történik meg. Csak a legszükségesebb feladatok elvégzésére 
kérték ezt az összeget. Ha nem lesz elfogadva ez az indítvány, nem 
tudja elfogadni a költségvetést.  
 
Szandai Kázmér: Váradi képviselő úr beruházási táblára vonatkozó 
indítványát áttanulmányozta, nem ért egyet az abban leírtakkal. 
Elkészült ennek a táblának a hivatal által összeállított változata is. 
Képviselő úr indítványát csak akkor lehetne elfogadni, ha két nagyon 
fontos, még nem benyújtott pályázat önerejét csökkentené a testület. 
Azzal sem ért egyet, hogy két-három képviselő javaslata bekerül a 
költségvetésbe. Az általa tett javaslat, mely szerint a 30 millió Ft-os 
járdaépítési keret 3-3 millió Ft-ra legyen körzetenként felosztva, a 
legszükségesebb problémákat oldja meg. Kéri, hogy ezt támogassa a 
testület.  
 
Kanizsay Béla: Nem ért egyet azzal, hogy egy civil szervezet a 
testülettől kérjen pénzt, javasolja, hogy forduljon a Kulturális 
Bizottsághoz támogatásért. A 254 millión felül semmilyen hitelt nem 
szavaz meg. A költségvetést elfogadja.  
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Dr. Vincze Ferenc: A múzeummal kapcsolatosan elmondta, hogy ha a 
személyzetet az önkormányzat fizeti, elképzelhető az is, hogy állami 
támogatott foglalkoztatással legyen megoldva. Ez is indok arra, hogy 
összegről most ne szülessen döntés. A Dankó utcai pályázat első 
fordulójának eredménye májusra várható. A mostani pályázatot viszont 
március 17-én kell benyújtani, amiben benne van a Dankó utca is. 
Megkezdett beruházásra viszont nem adnak támogatást. Váradi 
képviselő úr által indítványozott beruházási táblát akkor lehet elfogadni, 
ha tételesen beírásra kerülnek a pályázatok is. A Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 4,3 millió Ft-os előirányzatának részletezése 4/3. 
számmal ki lett osztva. Ebből a 4,3 millióból 317.000 Ft az 
önkormányzati önrész. Ha van lehetőség támogatást szerezni dolgozók 
foglalkoztatásához, akkor élni kell vele.  
 
Váradi Ferenc: Nem ért egyet azzal, hogy létszámban gondolkozik a 
testület az intézményekkel kapcsolatban. Meg kell állapítani a hivatalnál 
és más nagyobb intézménynél is, hogy hány fővel dolgozhat. Sajnálja, 
hogy a létszámleépítés miatt sokan elveszítik munkahelyüket, nem 
tudnak majd elhelyezkedni, mert nincs munkalehetőség.  
 
Vágó Zsolt: Az útfelújítás nemcsak a képviselők érdeke, hanem 
minden lakónak, aki azokban az utcákban lakik. Szandai Kázmér 
képviselőtársától kéri, hogy ne állítson olyat, hogy a hátrányos helyzetű 
körzetek felújítására kért 42 millió Ft veszélyezteti az egészségház 
felújítására benyújtott pályázathoz szükséges önerőt.  
 
Lőrincz László: Amikor bead egy támogatási igényt, vagy pályázatot 
az önkormányzat, attól kezdve az az összeg kötelezettségvállalásnak 
minősül, nem lehet más kötelezettséget vállalni rá. A Chaplin Bt-vel 
kapcsolatban elmondta, hogy gazdasági társaságról van szó, az 
önkormányzat viszont alapítványokat, civil szervezeteket támogat, 
amelyek részére meghatározott feltételekkel nyújt támogatást. 
Gazdasági társaság viszont közpénzből kap támogatást, ennek külön 
eljárási szabályai vannak.  
 
Majoros Petronella: Az idei és az elmúlt évek költségvetéseiből is 
hiányolja a gazdasági szemléletet. Nem ért egyet azzal a koncepcióval, 
ami alapján összeáll a költségvetés. Azzal sem ért egyet, hogy az 
átvilágítást végző cég decemberre ígérte az anyagot, viszont a fontos 
kérdésekben most kell döntenie a testületnek. A helyi adóbevétel az 
állami támogatásnak csaknem a fele, majdnem 1 milliárd Ft, ezt nagy 
felelősséggel kell felhasználni. Felháborítja, hogy az olyan típusú 
beruházásokra, amelyekre pályázati úton nem lehet támogatást 
szerezni, nehezen szavaz meg a testület pénzt. A körzeteknek adható 3 
millió Ft is csekély egy majdnem 6 milliárd Ft-os költségvetésű 
városban. Az összeg felosztása sem igazságos, hiszen van olyan 
körzet, amely a duplája a másiknak. Az elmúlt évben az étkezési 
hozzájárulás értéke emelkedett, most ismét a megemelésről dönt a 
testület. Ez közel 20%-os emelést és közel 22 millió Ft-ot jelent az idei 
költségvetésben, miközben az egész városban rengeteg megoldandó 
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probléma van, amire nincs pénz. Megszavazza a költségvetést, de sok 
mindennel nem ért egyet.  
 
Kocsis Róbert: Jegyző Úr elmondta a Dankó utcával kapcsolatosan 
álláspontot. Javasolja, hogy a módosító javaslatát, amit előterjesztett, 
fogadja el a testület. Ha nyer a pályázat és abban benne lesz a Dankó 
utca, akkor eláll a javaslatától. A múzeumra kért 8 millió Ft a megyei 
önkormányzat kérése, amit ő tolmácsolt.  
 
Szandai Kázmér: Véleménye szerint hozzászólásaival senkit nem 
sértett meg, igyekezett tényszerűen fogalmazni. Úgy gondolja, hogy 
Vágó Zsolt képviselőtársa az etikus magatartás keretében nem 
utasíthatja őt semmire.  
 
A képviselő-testület  
 

- az Egyesített Óvodai Intézményben óvodavezető-helyettesi állás 
megszüntetésével 13 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), 1 nem (Nagy Bálint) szavazat 
és 4 tartózkodás (Majoros Petronella, Szandai Kázmér, Harsányi 
István, Örvendi László) mellett egyetértett; 
 
- az óvodákban új foglalkoztatási rend alkalmazásával 14 igen (Dr. 
Rácz Tiborné, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Majoros Petronella, Örvendi László), 1 nem (Nagy Bálint) szavazat 
és 3 tartózkodás (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Harsányi István) 
mellett egyetértett;  
 
- iskolánként 2-2, összesen 8 első osztály indításával 16 igen 
(Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, 
Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Örvendi László), 1 
nem (Nagy Bálint) szavazat és 1 tartózkodás (Harsányi István) 
mellett egyetértett;  
 
- közoktatási intézményekben 500 tanuló felett 2, alatt 1 igazgató-
helyettesi állás engedélyezésével 16 igen (Kocsis Róbert, Szandai 
Kázmér, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Majoros Petronella, Harsányi István), 1 nem (Nagy Bálint) szavazat 
és 1 tartózkodás (Örvendi László) mellett egyetértett;  
 
- intézményekben szabadidő-szervezői, könyvtárosi, gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatok ellátására 1,5 álláshely biztosításával 13 
igen (Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
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Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Váradi 
Ferenc, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Majoros Petronella), 2 nem (Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő)  
szavazat és 3 tartózkodás (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, 
Harsányi István) mellett egyetértett;  
 
- pedagógiai asszisztens csak kislétszámú csoportok melletti 
alkalmazásának engedélyezésével 13 igen (Dr. Rácz Tiborné, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi 
László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Majoros Petronella) , 3 
nem (Kocsis Róbert, Dr. Papp Jenő, Nagy Bálint) szavazat és 2 
tartózkodás (Harsányi István, Szandai Kázmér) mellett egyetértett;  
 
- a „technikai dolgozók” létszámát (ideértve az esetleges pedagógiai 
asszisztenst is) intézményenként a törvényi minimum 1,2-
szeresében állapítja meg 2008. szeptember 1-től; a Bocskai István 
Szakképző Iskola, illetve az Egyesített Óvodai Intézmény esetében 
a létszám 2008. szeptember 1-től történő meghatározására – külön 
eljárás keretében – 2008. március 31-ig kell javaslatot tenni: 11 igen 
(Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi 
László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő), 2 nem (Nagy Bálint, 
Dr. Papp Jenő) szavazat és 5 tartózkodás (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné) 
mellett egyetértett;  
 
- „gazdasági, ügyviteli” dolgozók – az óvodák kivételével – 
létszámának intézményenkénti 3 főben történő meghatározásával 
10 igen (Váradi Ferenc, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László), 3 nem (Harsányi István, 
Dr. Papp Jenő, Nagy Bálint) szavazat és 5 tartózkodás (Kocsis 
Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Majoros Petronella, 
Szandai Kázmér) mellett egyetértett;  
 
- intézményi konyhák működésének 2008. március 31-ig történő 
felülvizsgálatával 12 igen (Dr. Rácz Tiborné, Szandai Kázmér, 
Örvendi László, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Dr. Sóvágó László), 3 nem (Váradi Ferenc, Dr. Papp Jenő, 
Nagy Bálint) szavazat és 3 tartózkodás (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Harsányi István) mellett egyetértett;  
 
- oktatási intézmények vizsgálatának folytatásával, továbbá a többi 
intézmény és a polgármesteri hivatal vizsgálatával 2008. március 
31-ig 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Máté Lajos, Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László), szavazat 
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és 3 tartózkodás (Kocsis Róbert, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő) 
mellett egyetértett;  
 
- a Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 1,5 
millió Ft dologi működési támogatás nyújtását 5 igen (Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Dr. Sóvágó László, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv), 3 
nem (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Szandai Kázmér) szavazat és 9 
tartózkodás (Kocsis Róbert, Harsányi István, Nagy Bálint, Dede 
Ernő, Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő) mellett elutasította;  
 
- a Chaplin 2000 Bt által kábeltelevíziós adáshoz kért 3,9 millió Ft-os 
támogatást 9 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Dr. Papp Jenő), 2 nem (Radácsi Gusztáv, 
Dede Ernő) szavazat és 5 tartózkodás (Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Erdei Gyula, Máté Lajos, Kanizsay Béla) mellett elutasította;  
 
- a Rácz György-emlékház kialakításához 3,9 millió Ft támogatás 
nyújtásával 12 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, 
Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Erdei Gyula, Örvendi 
László), 2 nem (Váradi Ferenc, Marosi György Csongor) szavazat 
és 4 tartózkodás (Vágó Zsolt, Kanizsay Béla, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László); vendégszoba kialakításához kért 1,7 millió Ft 
támogatás nyújtásával 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Dede Ernő, Örvendi László), 1 nem (Radácsi 
Gusztáv) szavazat és 6 tartózkodás (Harsányi István, Máté Lajos, 
Erdei Gyula, Dr. Rácz Tiborné, Tarcsi András, Dr. Sóvágó László) 
mellett egyetértett;  
 
- a Bocskai István Múzeum működéséhez 8 millió Ft támogatás 
nyújtását 6 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, 
Majoros Petronella, Szandai Kázmér, Örvendi László), 3 nem 
(Váradi Ferenc, Kanizsay Béla, Marosi György Csongor) szavazat 
és 6 tartózkodás (Harsányi István, Tarcsi András, Erdei Gyula, Vágó 
Zsolt, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) mellett elutasította; a múzeum 
működéséhez szükséges konkrét összegről a tárgyalások 
eredményének ismeretében dönt a testület 12 igen (Kocsis Róbert, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Majoros Petronella, Szandai Kázmér, Máté Lajos, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Örvendi László), 4 nem (Váradi Ferenc, 
Tarcsi András, Dr. Rácz Tiborné, Marosi György Csongor) szavazat 
és 2 tartózkodás (Vágó Zsolt, Kanizsay Béla) mellett elfogadta;  
 
- a Városfejlesztési, Műszaki Bizottság javaslatát, a „köztisztasági 
síktalanítás” előirányzatának 5 millió Ft-ra megemelését hitelből 12 
igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László), 
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2 nem (Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor) szavazat és 3 
tartózkodás (Vágó Zsolt, Dr. Sóvágó László, Máté Lajos) mellett 
elfogadta;  
 
- Váradi Ferenc Képviselő Úr beruházási táblát módosító indítványát 
4 igen (Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor), 6 nem (Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Kanizsay Béla, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő) 
szavazat és 7 tartózkodás (Nagy Bálint, Tarcsi András, Erdei Gyula, 
Örvendi László, Máté Lajos, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) mellett 
elutasította;  
 
- a Városfejlesztési, Műszaki Bizottság és Szandai Kázmér 
Képviselő Úr képviselői indítványát, mely alapján 10 millió Ft-os 
járdaépítési előirányzatot hitel felvételével megemeli 30 millió Ft-ra, 
„választókerületek fejlesztési kerete” előirányzatként 16 igen  
(Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Vágó Zsolt, Örvendi László, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Nagy Bálint, Majoros Petronella, Harsányi István), 
szavazat és 2 tartózkodás (Tarcsi András, Radácsi Gusztáv) mellett 
elfogadta;  
 
- Szandai Kázmér képviselői indítványát előterjesztés készítéséről a 
3. sz. Általános Iskola épületének 2008. szeptember 1-től indokolt 
működési költségeire vonatkozóan 17 igen (Kocsis Róbert, Szandai 
Kázmér, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Tarcsi András, Vágó Zsolt, 
Örvendi László, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Nagy Bálint, Majoros Petronella, Harsányi István), szavazat és 1 
tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta;  
 
- Kocsis Róbert képviselői indítványát a Dankó utca csapadékvíz-
elvezetésének kiépítéséről 7 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Erdei Gyula, Örvendi László, Váradi Ferenc, Marosi 
György Csongor, Dr. Papp Jenő) szavazat és 10 tartózkodás 
(Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Dede Ernő, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László) mellett elutasította.  

 
 
 23/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat.  
 
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
 2008. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbi határozatot 
 hozta:  
 

a, Az Egyesített Óvodai Intézmény óvodavezető-helyettesi állását 
2008. augusztus 31-el megszünteti.  
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b, Az óvodákban új foglalkoztatási rendet alkalmaz a részmunkaidős 
foglalkoztatás bevezetésével, a szakszervezeti, közalkalmazotti 
órakedvezményekre külön pénzügyi forrást nem biztosít.  
 
c, Iskolánként 2-2, összesen 8 első osztály indítását engedélyezi, 
ezen felül egy „kislétszámú” osztály indításának lehetőségét 
lehetőség szerint évente vizsgálja.  
 
d, A közoktatási intézményekben 500 tanuló felett 2, alatt 1igazgató-
helyettesi állást engedélyez.  
 
e, Intézményenként szabadidő-szervezői, könyvtárosi, gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatok ellátására 1,5 álláshelyet finanszíroz 2008. 
szeptember 1-től.  
 
f, Pedagógiai asszisztens alkalmazását csak „kislétszámú 
csoportok” mellett engedélyezi.  
 
g, A „technikai dolgozók” létszámát (ideértve az esetleges 
pedagógiai asszisztenst is) intézményenként a törvényi minimum 
1,2-szeresében állapítja meg 2008. szeptember 1-től; a Bocskai 
István Szakképző Iskola, illetve az Egyesített Óvodai Intézmény 
esetében a létszám 2008. szeptember 1-től történő 
meghatározására – külön eljárás keretében – 2008. március 31-ig 
kell javaslatot tenni.  
 
h, A „gazdasági, ügyviteli” dolgozók – az óvodák kivételével – 
létszámát intézményenként 3 főben határozza meg 2008. 
szeptember 1-től.  
 
i, Az intézményi konyhák működését 2008. március 31-ig felül kell 
vizsgálni.  
 
j, Elrendeli az oktatási intézmények vizsgálatának folytatását, 
továbbá a többi intézmény és a polgármesteri hivatal vizsgálatát 
2008. március 31-ig elvégzendően. A vizsgálatok az illetékes 
irodavezető, bizottsági elnök, a pénzügyi, gazdasági bizottság 
elnöke és a jegyző közreműködésével történjenek meg.  
 
k, A Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 
további működési támogatást (az államin túl) nem nyújt.  
 
l, A Chaplin 2000 Bt által kábeltelevíziós adáshoz kért 3,9 millió Ft-
os támogatást nem biztosítja.  
 
m, A Rácz György-emlékház kialakításához 3,9 millió Ft, 
vendégszobájának kialakításához 1,7 millió Ft támogatást nyújt.  
 
n, A Bocskai István Múzeum működéséhez kért támogatás 
nyújtásáról, konkrét összegéről a tárgyalások eredményének 
ismeretében dönt.  
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o, A Városfejlesztési, Műszaki Bizottság javaslatára a „köztisztasági 
síktalanítás” előirányzatát 5 millió Ft-tal megemeli hitelből, célgép 
beszerzéséhez.   
 
p, A Városfejlesztési, Műszaki Bizottság és Szandai Kázmér 
Képviselő Úr képviselői indítványa alapján 10 millió Ft-os 
járdaépítési előirányzatot hitel felvételével megemeli 30 millió Ft-ra, 
„választókerületek fejlesztési kerete” előirányzatként.  
 
q, Szandai Kázmér képviselői indítványára előterjesztés készítését 
rendeli el a 3. sz. Általános Iskola épületének 2008. szeptember 1-
től indokolt működési költségeire vonatkozóan.  
 
Határidő: 2008. március 31.  
Felelős:   - jegyző  
                - irodavezetők 
    - bizottságok elnökei 
    - intézmények vezetői  
 

A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Örvendi László) és 2 nem (Váradi Ferenc, Vágó Zsolt) 
szavazat mellett elfogadta és a következő rendeletet alkotta:  

 
A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 

Hatodik napirend:  
 

A,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, egyhangúlag támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
határozati javaslatba kerüljön be, hogy későbbi követeléssel ne 
élhessenek a kérelmezők.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 16 igen (Kocsis 
Róbert, Nagy Bálint, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László) szavazat  
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 
 24/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő 0347 hrsz-ú lőtéren 
a bérlő, a Szoboszlói Szittyák Hagyományőrző Közhasznú 
Egyesület saját költségen kerítést építsen meg. A kerítés az épület 
sarkától a telekhatárig, majd a közterület határvonalán, a 
kerékpárúttal szemben lévő szakaszon kerül kialakításra.  
A kérelmező a későbbiekben követeléssel nem élhet.  
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

B,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Kocsis Róbert, Nagy Bálint, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László)  és 1 tartózkodás  
(Örvendi László) mellett elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 25/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 
4439/2 hrsz-ú ingatlannak a 4440 hrsz-ú ingatlan kertvégében 
található, a Helyi Építési Szabályzat által közterület 
kiszabályozásáig terjedő cca. 95 m2 nagyságú részének 
bérbeadásához Bakó József és felesége részére az alábbi 
feltételekkel: 
- bérleti idő hossza: határozatlan 
- felmondási határidő: 90 nap. 
- Amennyiben a bérbeadó felmondja a bérleti szerződést, 
úgy a bérlő köteles a felmondási határidőn belül az ott lévő 
épületeket, építményeket saját költségen elbontani és a területet 
eredeti állapotában a tulajdonos részére átadni, kivéve, ha a 
bérbeadó az ingatlanrészt bérlő részére kívánja értékesíteni. 
- Bérleti díj mértéke: bruttó 19.000 Ft/év, melyet bérbeadó 
minden évben megemel az előző évi fogyasztói árindex 
mértékével. 
- A 2008. évi bérleti díjat a bérleti szerződés aláírásával 
egyidejűleg köteles megfizet bérlő a bérbeadó részére, ezt 
követően minden év március 31. napig. 
- Felek közösen kijelölik a bérelt terület sarokpontjait, 
melynek megőrzéséről bérlő köteles gondoskodni. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2008. március 31. 
Felelős: jegyző 

 

C,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc 
válaszolt.  
 
A képviselő-testület 18 igen szavazat (Kocsis Róbert, Nagy Bálint, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 
 26/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja, hogy a Horváth és Társa Kft. által készített 
159/2007. számú kiviteli tervekben foglaltaknak megfelelően a 
strandfürdő termálkútjainak kísérő gáz hasznosítására szolgáló 
gázvezeték, a 17-7/2008. számú közútkezelői hozzájárulás 
előírásainak maradéktalan betartása mellett - az alábbi 
ingatlanokon megépítésre kerüljenek: 
 
- 3805 hrsz ( Liliom utca) 
- 3813 hrsz (Liliom utca) 
- 3538 hrsz (Orgona utca) 
- 3521 hrsz (Sport utca – Debreceni út között) 
- 3513/2 hrsz (Sport utca) 
- 3520 hrsz (Fürdő utca) 
- 3312/1 hrsz ( Mátyás király sétány) 
- 3128 hrsz (Fürdő utca) 
- 3120 hrsz ( Damjanich utca) 
- 3112/1 hrsz (Damjanich utca) 
- 3098 hrsz (Gábor Áron utca) 
- 2924/2 hrsz (Gábor Áron utca) 
- 2495 hrsz (Böszörményi utca és Gábor Áron utca közötti  
közterület) 
- 2508 hrsz (Bródy Sándor utca) 
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- 2512 hrsz (Böszörményi utca és Gábor Áron utca közötti 
közterület) 
- 2475/17 hrsz (Böszörményi utca és Gábor Áron utca közötti 
közterület) 
- 2475/6 hrsz (Böszörményi utca és Gábor Áron utca közötti 
közterület) 
- 2475/7 hrsz ( Böszörményi úti telephely) 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi 
hozzájárulás aláírására. 
 
Határidő:2008. decembere 31. 
Felelős: jegyző 
 

Hetedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és elfogadásra ajánlja a testületnek.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Mészáros Úr magára vállalta a bérlőnek fizetendő 
100.000 Ft megtérítését. Kéri viszont, hogy a bontási költséget a város 
vállalja fel. Ezzel kellene a határozati javaslatot kiegészíteni.  
 
Kanizsay Béla: Kérdést tett fel, melyre Mészáros Sándor válaszolt.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 18 igen szavazat 
(Kocsis Róbert, Nagy Bálint, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, 
Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 27/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hrsz.:  6000, 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 70. sz. alatti ingatlanon a 37 m²-es 
szabadon álló lakóépület, szociális bérlakás (a bérlővel történt 
egyezséget követően) lebontásra kerüljön, mivel annak felújítása 
gazdaságtalan. 
A bontási költséget az önkormányzat magára vállalja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: VgZrt. vezérigazgatója 
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Nyolcadik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Az a, pontot 8 igen, 1 nem szavazattal támogatta, a b, 
pontot pedig egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Ennek a, pontját egyhangúlag támogatta. A b, pontot 3 
igen, 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem támogatta. A 
bizottság javasolt egy c, pontot is a határozatba, mely szerint a Plus 
áruházzal kezdődjenek meg a tárgyalások a parkolási díjról, ha a 
parkolók fizetőssé válnak. Ezt a javaslatot a bizottság egyhangúlag 
támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést. Az a, és c, pontot támogatta a bizottság, 
a b, pontot viszont nem, mert a bizottság véleménye szerint túl nagy 
költséget róna a városra a parkolóórák beszerzése.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 
Az a, pontot egyhangúlag támogatta. A b, pontot nem támogatta, 
helyette módosító javaslattal él a bizottság a testület felé: azokban a 
parkolókban, amelyek eddig is fizetős parkolók voltak, azokban 
javasolja a parkolóórák felállítását. A Gambrinus-közben eddig nem volt 
fizetős a parkoló, de úgy látja a VgZrt vezérigazgatója, hogy ezen a 
területen is fel kell állítani a parkolóórákat, mivel az üzlettulajdonosok 
egy része önkényesen kisajátította a parkolókat.   
 
Mészáros Sándor: Az idegenforgalmi bizottság javaslatát, mint 
előterjesztő, elfogadja.  
 
Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Dr. Sóvágó László válaszolt.  
 
Dr. Sóvágó László: A következő testületi ülésre készül egy 
előterjesztés, melynek az lesz a lényege, hogy a 3 millió Ft terhére két 
nagy tábla lesz elhelyezve a város külső területén.  
 
Majoros Petronella: Nem ért egyet azzal, hogy 3 millió Ft-ért 
tanulmányterv készüljön. Nem tanulmánytervet kellene készíttetni, 
hanem területet kellene venni, mert nem lesz megfelelő parkolónak való 
terület a fürdő környékén.  
 
Váradi Ferenc: Arra vonatkozóan kellett volna tervnek készülnie, hogy 
a parkolást a fürdő előtt hogyan lehet megoldani. Nincs megfelelően 
biztosítva a fürdő körbejárhatósága. A repülőtérnél is biztosítani kell 
helyet a parkolásra.  
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Dr. Sóvágó László: Súlyos probléma a városban a parkolás. A fő 
gond, hogy nagyon sok pénzbe kerül a parkolók kialakítása, meg kell 
teremteni ehhez a pénzügyi fedezetet.  
 
Majoros Petronella: Ha nem vesz az önkormányzat területet parkoló 
kialakítására, akkor érdemes lenne bérelni a fürdő szomszédságában 
területet, ami nem feltétlenül jelent többletkiadást.   
 
Mészáros Sándor: Korábbi testületi ülésekre már hozott javaslatot a 
parkolásra a VgZrt, ami nem talált meghallgatásra, pedig akkor 
elindulhatott volna folyamat ezzel kapcsolatosan. Van olyan terület, 
amely 30 millió Ft-ért megvehető és alkalmas parkoló kialakítására. A 
parkolók kijelölése és megépítése elsősorban önkormányzati feladat és 
nem a VgZrt-é.  
 
A képviselő-testület az a, pontot 16 igen (Kocsis Róbert, Nagy Bálint, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó 
László) szavazat és 2 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor) mellett elfogadta; a b, pontot 16 igen (Kocsis Róbert, Nagy 
Bálint, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László) szavazat és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, 
Örvendi László) mellett elfogadta; a c, pontot 15 igen (Kocsis Róbert, 
Nagy Bálint, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. 
Sóvágó László), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 2 tartózkodás 
(Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
 
 28/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

a.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete támogatja, illetve elfogadja, a VgZrt és a JEL-KÖZ 
Mérnöki Iroda Kft. által tett módosító javaslatokat. A  
221/2007.(X.18.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
A komplett tanulmányterv elkészítésének végleges határidejét: 
2008. szeptember 30-ban állapítja meg. 
 
Utasítja a VgZrt-t, hogy a korábban megkötött vállalkozási 
szerződést, három ütemre bontva (beleértve annak pénzügyi 
ütemezését is) a fentiekben leírtak alapján módosítsa! 
 
A tanulmányterv elkészítésének ellenértékét (függetlenül az 
ütemekre való bontástól), továbbra is bruttó 3 millió forint 
összegben határozza meg. 
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b.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a már működő parkolók 
közül azokban, ahol a parkolók éves viszonylatban is 
gazdaságosan üzemeltethetők, parkolójegy-kiadó automaták 
kerüljenek telepítésre. Így: 
 
 - Hungarospa Gyógyfürdő Zrt. téli bejáratánál lévő   
             parkolóban:       1 darab 
 - Mátyás király sétányon:   2 darab 
 - József Attila utcai parkolókban:  2 darab 
 - a Gambrinusz közben:   1 darab 
 - Zöldségpiac parkolójában:  1 darab 
 - Héliker ABC előtt (Szilfákalja)  1 darab* 

  
A parkoló-automaták beszerzését, -telepítését a VgZrt saját 
fejlesztési kerete terhére rendezi. A telepített parkoló-automaták 
üzemelési-fenntartási, karbantartási költségei a VgZrt-t terhelik. 
Annak elszámolása a parkolók hasznosításából származó 
bevételek terhére történhet. 
 
 A parkoló-automatáknál alkalmazható tarifa díjak megállapítására 
a VgZrt legkésőbb az áprilisi képviselő-testületi ülésre készítsen 
előterjesztést. 
 
c., A Plus-áruházzal tárgyalásokat kell folytatni az üzlet előtti 
parkolásra vonatkozóan.   
 
Határidő:    - 2008. március 05.( a. pont. szerz.módosítására), 
                   - 2008. szeptember 30. (a. pont. tanulm.terv   
                   elkészítésének időpontja) 
                  - folyamatos, illetve 2008. áprilisi testületi ülés  
 
Felelős:       jegyző 
         VgZrt vezérigazgatója 
 

 

Kilencedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta azzal a módosítással, hogy a 
I. és II. pont, ami az ütemezés sorrendjét határozza meg, cseréljen 
helyet.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Örvendi László: Az Arany János utcai nyomvonal nem jó oldalon van. 
Van olyan hely, ahol két méter sincs a kerítés és az úttest között. A 
járda és az úttest között villanyoszlopok is vannak. Az Arany János utca 
páratlan oldala nem alkalmas kerékpárút megépítésére, mert különösen 
nyáron nagy a gyalogosforgalom. Javasolja, hogy a tervek elkészítése 
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előtt újra vizsgálják meg a nyomvonalakat helyszíni bejárás keretében, 
képviselők jelenlétében.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és a városfejlesztési, műszaki bizottság módosításával együtt 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 18 igen (Kocsis 
Róbert, Nagy Bálint, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  29/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
város belterületi kerékpárút hálózata fejlesztésének lehetséges 
nyomvonalait az alábbiak szerint határozza meg: 
I. Hősök terétől a Dózsa György úton a Nyugati sorig, 
II. József Attila utca - Arany János utca – Hőgyes utca –
Rákóczi út – Szováti út nyomvonalon, 
III. A Szilfákalja úttól a Bethlen utca – Kenézy utca – Erzsébet 
utca – Nádudvari út – Dózsa György úton a Nyugati sorig. 
 
Utasítja a jegyzőt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti 
nyomvonalak tervezési és engedélyezési munkálatainak 
elvégzésére vonatkozóan.   
Kerékpárút-hálózat fejlesztésre kiírt pályázat esetén a képviselő-
testület külön előterjesztés alapján dönt a konkrét fejlesztésekről.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  jegyző 

 

Tizedik napirend:  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A határozati javaslat kiegészül: „A pályázat 
benyújtását megelőzően a terveket a főépítész előzetes véleménye 
alapján a képviselő-testület hagyja jóvá.” 
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület a javasolt kiegészítéssel együtt 18 igen szavazat 
(Kocsis Róbert, Nagy Bálint, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, 
Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 30/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Észak-Alföldi Regionális Tanács által az Észak-Alföldi Regionális 
Operatív Program keretében kiírt ÉAOP-2007-4.1.2. kódszámú, az 
„Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg 
szakellátó központok fejlesztése, alap- és járóbeteg szakellátás 
korszerűsítése” című pályázathoz  kapcsolódó felújítási és bővítési 
munkálatok engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével 
a NÍVÓ KKT.-t (2030 Érd, Fuvaros utca 25.)  bízza meg. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés 
megkötésére.  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
tervezési díjat a 2008. évi költségvetés beruházási táblázatának 
„Egészségház épülete felújítás pályázati önerő” sorából biztosítja.  
A tervezési díj: 

- amennyiben az első és a második fordulóban a pályázat 
eredményes: 9.732.000,-Ft  

  - amennyiben a pályázat az első fordulóban nem eredményes: 
3.156.000,-Ft 
 
A pályázathoz szükséges további önerő biztosításáról a projekt 
részletes költségvetésének ismeretében a Képviselő-testület külön 
döntést hoz.  
A pályázat benyújtását megelőzően a terveket a főépítész 
előzetes véleménye alapján a képviselő-testület hagyja jóvá. 
 
Határidő: pályázati kiírás szerint  
Felelős: intézményvezető főorvos  
 

Tizenegyedik napirend:  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Nagy Bálint, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernő, 
Dr. Papp Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, 
Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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 31/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, az Egyesített 
Óvodai Intézmény, a Gönczy Pál Általános Iskola, a Thököly Imre 
Általános Iskola, a Bárdos Lajos Általános Iskola és a Pávai Vajna 
Ferenc Általános Iskola alapító okiratát az előterjesztésben 
szereplő módosításokkal. 
 
Határidő:  2008. február 28. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenkettedik napirend:  
 
Varga Imre: A költségvetés elfogadásával az önrész elfogadást nyert, 
ezért visszavonja az előterjesztést.  
 

Tizenharmadik napirend:  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 14 igen (Nagy Bálint, Majoros 
Petronella, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László), 1 
nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett elfogadta és a következő 
határozatot hozta:  
 
 32/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

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

 

Tizennegyedik napirend:  
 
Radácsi Gusztáv: A február 18-i rendkívüli testületi ülésen bizonyos 
politikai csoporthoz tartozó képviselők nem jelentek meg. Fontos 
ügyben kellett volna dönteni. Kéri, hogy azokkal szemben, akik 
bejelentés nélkül maradtak távol, az SZMSZ-ben foglaltak alapján járjon 
el Jegyző Úr.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Kanizsay Béla: Az előterjesztésben szerepel Fazekas István 
iparművész örökösének levele. Pár mondatot érdemes lenne beszélni 
erről, mert az örökös várja a testület válaszát.  
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Varga Imre: A kulturális bizottság foglalkozott ezzel a témával és az a 
határozat született, hogy az összes örökös bevonásával a hagyatéki 
tárgyalás után megkezdi a tárgyalásokat az önkormányzat.  
 
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. Sóvágó László) 
szavazat és 2 tartózkodás (Szandai Kázmér, Nagy Bálint) mellett a két 
képviselő-testületi ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót 
tudomásul vette.  
 

Tizenötödik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja. Annyiban változik a korábbi 
döntés, hogy az önerő mértéke csökken.   
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi László, Dr. 
Sóvágó László) szavazat és 1 tartózkodás (Nagy Bálint) mellett 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 33/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
301/2007. (XII.20.) sz. képviselő-testületi határozatát hatályon 
kívül helyezi és az alábbi határozatot hozza:  
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházás megvalósításával 
kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert, hogy a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében a Szennyvízelvezetés és 
tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó 
projektekre (Kódszám: KEOP-1.2-0) a pályázatot az „első 
fordulóra” annak pozitív elbírálása esetében a „2” fordulóra 
benyújtsa a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési 
Igazgatóságához. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében a 
Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati 
konstrukcióban megvalósítandó projektek  (Kódszám: KEOP-1.2-
0) előkészítése vonatkozásában a saját hozzájárulás mértékéről 
az alábbiak szerint dönt: 
 
Előkészítés összköltsége:          19.820.000 HUF   

Igényelt támogatás összege:     14.707.346 HUF 
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Sajáterő összege:                         5.112.654  HUF  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
saját erő összegét biztosítja.  
 
Határidő: pályázati kiírás függvényében 
Felelős:   jegyző 
                polgármester 

 

Tizenhatodik napirend:  
 

A,  
 
Radácsi Gusztáv: Elfogadja a Fürdő utcai építkezéssel kapcsolatos 
interpellációjára kapott választ.  
 

B,  
 
Marosi György Csongor: Nem fogadja el intézkedésre vonatkozó 
interpellációjára kapott választ.  
 
A képviselő-testület 7 igen (Váradi Ferenc, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, 
Örvendi László, Szandai Kázmér, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László), 4 nem (Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Vágó 
Zsolt, Erdei Gyula) szavazat és 5 tartózkodás (Kocsis Róbert, Nagy 
Bálint, Dede Ernő, Harsányi István, Kanizsay Béla) mellett a következő 
határozatot hozta:  
 
 34/2008. (II. 28.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Dr. Vincze Ferencnek Marosi György Csongor 
képviselő úr interpellációjára adott válaszát, kivizsgálásával 
megbízza az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottságát.  
 
Határidő: 2008. március 31.  
Felelős: jegyző, illetve bizottsági elnök   

 

C,  
 
Vágó Zsolt: Elfogadja a Szováti útfél karbantartására vonatkozó 
interpellációra kapott választ.  
 

D,  
 
Vágó Zsolt: Elfogadja az Erzsébet utcai hirdető táblával kapcsolatos 
interpellációra kapott választ.  
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E,  
 
Vágó Zsolt: Elfogadja a hajléktalanokkal kapcsolatos interpellációra 
kapott választ.  
 

Kérdések:  
 
Kanizsay Béla: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Mikor lesz az eskütétel 
időpontja a szavazatszámláló bizottsági tagok részére?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Március 5-én 16.30 órakor a Művelődési 
Központban.  
 
Váradi Ferenc: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A 15,6 millió Ft-
ért készülő belvíztervvel mi a helyzet? Nem került még mindig a testület 
elé a szerződés. Mikor jár le a határidő:  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Holnap jár le a határidő, amikor teljesíteni kell 
a tervek leszállítását a tervezőnek. A csapadékvízzel kapcsolatos 
pályázat teljes egészében erre a felülvizsgálati anyagra épül.  
 
Majoros Petronella: Főmérnök Asszonyhoz és Jegyző Úrhoz intézi 
kérdéseit. Korábban már volt szó a város buszmegállóinak 
lefedettségéről, illetve arról, hogy elkezdődnek a tárgyalások azzal a 
céggel, amely elvállalja a munkát, cserébe azt kérték, hogy a 
buszmegállókon reklámfelületet helyezzenek el. Kérdése arra irányul, 
hol tartanak a tárgyalások? Jegyző Úrtól kérdezi, hogy van-e pontos 
információ arról, hogy áll a Tesco ügye? 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A tárgyalások megkezdődtek. A helyszíni 
bejárást megtartotta a cég képviselője, még nem kapott visszajelzést 
arról, hogy melyek azok a buszvárók, amelyeket alkalmasnak ítélik a 
lefedésre, 8-10 darabra lehet számítani. Nem helyben, hanem 
Budapesten fognak erről dönteni.   
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.   
 
Erdei Gyula: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A Csanády-téren 
levő gyalogátkelőhely villogó lámpáinak kiégett izzói mikor lesznek 
kicserélve?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Folyamatosan cserélik az izzókat.  
 

Interpellációk:  
 
Váradi Ferenc: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját. Három idős hölgy 
kereste meg azzal a problémával, hogy az orvos által felírt 
gyógyszerekhez nagyon nehezen jutnak hozzá. Ha be van zárva a 
gyógyszertár, félórát kell várni, mire megérkezik a gyógyszer. Nem 
érzik magukat biztonságban este az utcán. Azt kérik, hogy könnyebben 
jussanak hozzá a gyógyszerekhez. Ezzel kapcsolatosan kellene az 
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Egészségház Igazgató-főorvosának egy levelet írni, hogy tegyen 
lépéseket a probléma megoldására.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Erdei Gyula: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A Plus 
áruháznál lévő gazdasági bejárat és a járda közötti résznél össze van 
törve az aszfalt, 10-20 cm-es süllyedés tapasztalható. Kéri ennek 
megvizsgálását, kijavítását.  
 

Egyebek:  
 
Nagy Bálint: Kiosztásra került a 2008. évi programfüzet. Köszönetét 
fejezi ki a benne segítőknek.  

  

A képviselő-testület 18.00 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 
            polgármester                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 

 

 


