
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2008. szeptember 18-án 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.   
 

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

 
Örvendi László képviselő úr 16.00 órakor érkezett.  
  
Szandai Kázmér képviselő úr hiányzott az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. A meghívóban szereplő napirendek mellett 
javasolt szavazni az alábbi előterjesztésekről: Előterjesztés a 
Németországból Debrecenbe menetrend szerint közlekedő 
repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási támogatására; 
Előterjesztés szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektről. 
Javasolta továbbá a 11/a, illetve 11/b napirendek levételét, az 
előterjesztő kérésére.  
 
A képviselő-testület a Németországból Debrecenbe menetrend szerint 
közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási 
támogatásáról szóló előterjesztés napirendre vételét 14 igen (Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, 
Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta; a 
szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektről szóló előterjesztés 
napirendre vételét 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc)  
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; a meghívóban 
szereplő napirendek megtárgyalását 15 igen szavazat (Majoros 
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Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, 
Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Váradi Ferenc), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő napirendeket fogadta el:  
 

Napirend:  
 

1.) Előterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola – Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény magasabb vezetőjének megbízására 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 

2.) Előterjesztések a Fesztivál tér és környezetének rendezésére: 
a.) a Fesztivál térre tartós bérleti jog biztosítására, 
b.) „Hagyományok, ízek Hajdúszoboszlón program-központú turisztikai 

fejlesztési koncepció elkészítésére 
                 Előadó: jegyző 
 

3.) Előterjesztés a Bocskai Filmszínház működési feltételeinek 
meghatározására 
Előadó: jegyző 
 

4.) Előterjesztés a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár alapító 
okiratának módosításáról  
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 

5.) Előterjesztés a Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezetek 
támogatására regisztráció benyújtására 
Előadó: jegyző 
 

6.) Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

7.) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2008. évi költségvetésének féléves 
végrehajtásáról 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

8.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
a.) a galyatetői ingatlan hasznosítására, 
b.) szolgalmi jog létesítésére, 
c.) Baráti Zoltán kérelméről, 
d.) önkormányzati üdülő értékesítésére, 
e.) vízelvezető árok értékesítésére, 
f.) a Nádaspart Kft. kérelméről, 
g.) a 110/2008.(V.15.) számú képviselő-testületi határozat módosításra, 
h.) a Tessedik utcán található 3337/13. hrsz-ú ingatlan értékesítésére 
 

                Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
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9.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására, illetőleg 
megalkotására: 

a.) a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003.(X.20.) 
számú rendelet módosításáról, 

b.) a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 
8/1999.(V.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról, 

c.) a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000.(XI.23.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására, 

d.) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati 
rendeletek megalkotására, 

                  Előadó: jegyző 
 

10.) Előterjesztés Támogató Szolgálat működtetésére 
Előadó: egészségügyi és szociális csoport vezetője 
 

11.) Előterjesztés a városi utak forgalmi rend felülvizsgálatáról 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 

12.) Előterjesztés a Médy-Libagát utcák burkolat felújítása tárgyú pályázat 
többlet önerő igényéről 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 

13.) Előterjesztés a HÖF-TEKI pályázatról (utcanév táblák beszerzése) 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 

14.) Előterjesztés a Csipkéskert villamos energia ellátásának lehetőségéről 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 

15.) Előterjesztés a 2008-ban tervezett fásításról 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 

16.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 

17.) Előterjesztés a Nemzeti Vágta díjazásának felhasználására 
Előadó: polgármester 
 

18.) Tájékoztatás közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekről 
Előadó: polgármester 
 

19.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
Előadó: polgármester 
 

20.) Előterjesztés a Németországból Debrecenbe menetrend szerint közlekedő 
repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási támogatására 

      Előadó: polgármester  
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21.) Előterjesztés szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektről 
      Előadó: irodavezető-főkönyvelő  
 

         Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
        ZÁRT ÜLÉSEN: 
 

1.) Előterjesztés lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezés 
elbírálására és beiskolázási támogatás kivételes méltányosságból történő 
megállapítására  

   Előadó: egészségügyi és szociális csoport vezetője  
 

2.) Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjának megválasztására  
   Előadó: jegyző  
 

Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Zoltánné, a Zichy Géza Zeneiskola 
igazgató-helyettese.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Radácsi Gusztáv: Megköszöni Török László elmúlt években végzett munkáját.  
 
A képviselő-testület 15 igen szavazat (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc), ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  194/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ában 
meghatározott jogkörében eljárva elfogadja Török Lászlónak a 
Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
igazgatójának kérését és 2008. szeptember 30. hatállyal 
visszavonja magasabb vezetői megbízását. 
A képviselő–testület megköszöni Török László eddigi szakmai és 
vezetői munkáját. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ában 
meghatározott jogkörében eljárva, a Zichy Géza Zeneiskola- 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény magasabb vezetői 
feladatainak ellátásával 2008. október 1-től, 2009. július 31-ig 
Czeglédi Zoltánnét az iskola jelenlegi igazgató helyettesét bízza 
meg.  
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Határidő:   2008. szeptember 30. illetve értelemszerűen  
Felelős:     jegyző 
        oktatási, művelődési és sport iroda-vezető 
 

Második napirend:  
 
A,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság és a pénzügyi, gazdasági 
bizottság együttes ülésen tárgyalta az előterjesztést. Mindkét bizottság 
támogatta a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy a határozati 
javaslat utolsó mondatában az „előkészítéséhez” szó helyett a 
„korszerűsítéséhez” szó kerüljön be. Másik javaslat, hogy ne csak egy adott 
időszakra legyen kiadható a terület, hanem egész évben. Elhangzott még a 
bizottsági ülésen, hogy le kell határolni a Fesztivál-teret. A szerződés 
elkészültekor kerüljön a testület elé véleményezésre.   
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság részletesen megtárgyalta a szóban 
forgó előterjesztés A, és B, pontját is. A B, pontot támogatta a bizottság, az A, 
pontot azonban nem. Módosító javaslattal élt a bizottság az A, pontra 
vonatkozóan: a VgZrt bevonásával a 4 érintett bizottság határozza meg azokat a 
paramétereket, amelyek a Fesztivál-tér hosszabb bérletéhez elengedhetetlenül 
szükségesek.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. A 
szabadtéri színpad zavartalan működése, illetve kritikus állapota jelenti a 
dilemmát. A kulturális bizottság egy módosító javaslatot támogatott: nyílt 
pályázat meghirdetését kéri, melynek alapelve a tartós jövedelemszerzés mellett 
a minőségi színvonal és az állapotok javítása legyen, legkésőbb október végére.  
 
Marosi György Csongor: Támogatható a bizottságok általi javaslat.  
 
Erdei Gyula: Nem támogatja az előterjesztést. Ennek több oka van. A bérlő 
ezidáig nem fizette ki a teljes bérleti díjat erre az évre. Az önkormányzat a terület 
bérbeadásával évről-évre elhárítja a felelősséget arról, hogy rendbe tegye ezt a 
frekventált területet. A tavalyi évben sok gond volt a szóban forgó vállalkozóval. 
Le kell választani a szabadtéri színpadot, a területet be kell szabályozni. Hosszú 
távra oda kell adni a VgZrt-nek a bérleti jogot, tegyék ők rendbe a területet és 
üzemeltessék a Fesztivál-teret.  
 
Tarcsi András: A VgZrt-nek eddig sem volt szerepe a bérbeadásnál, nem kérte, 
hogy ő hasznosíthassa a területet. Több munkát is elvégzett ezen a területen a 
VgZrt. Ha egész évre adja bérbe az önkormányzat a Fesztivál-teret, akkor 
szezonon kívül mit fog vele csinálni a vállalkozó?  
 
Radácsi Gusztáv: Támogatja az előterjesztést. A testületnek semmilyen 
koncepciója nincs a terület hasznosításával kapcsolatban. Az idelátogató 
vendégeknek szükségük van a Fesztivál-térre. A VgZrt kössön szerződést a 
vállalkozóval a különféle munkálatok elvégzésére.  
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Dede Ernő: A bérlő 3 hónap csúszásban van a bérleti díj második részletének 
megfizetésével. Hiba volt, hogy a testület évekkel ezelőtt nem tudott megegyezni 
a terület hasznosításával kapcsolatosan. A szerződésben leírtak nem lettek 
pontosan betartva. A mostani ajánlat arról szól, hogy 3 évre 30 millió forintot fizet 
a vállalkozó három részletben, plusz egy alkalommal 3 milliót. Véleménye szerint 
nyilvános pályázatot kell kiírni, egy évre.  
 
Kanizsay Béla: Egyetért azzal, hogy a szabadtéri színpadot le kell választani a 
Fesztivál-tértől. A VgZrt kössön szerződést a vállalkozóval a munkák 
elvégzésére vonatkozóan.  
 
Vágó Zsolt: Támogatja az előterjesztést. A vállalkozónak vannak elképzelései, 
amiket leírt levelében, a városnak viszont semmilyen koncepciója nincs a terület 
hasznosítását illetően. A város szűk költségvetését nézve méltányolni kell a 
vállalkozó azon ígéretét, mely szerint vállalja a terület rendbetételét, fejlesztését.  
 
Dr. Sóvágó László: Magánkézbe kellene adni a területet, véglegesen. Meg kell 
hirdetni az eladást, feltételként kell szabni, hogy mutassa be a vevő, mi a terve a 
területtel.  
 
Máté Lajos: Egy évvel ezelőtt ugyanebben a témában vitatkozott a testület. 
Szükség van arra a fajta szórakoztatásra, ami azon a területen zajlik, de 
másmilyen módon. Tavasszal, vagy nyár elején már testület elé kerülhetett volna 
ez a koncepció, amikor még érdemben lehetett volna foglalkozni vele.  
Pályáztatás nélkül nem szabad ezt az értékes területet bérbeadni, ezt nem 
támogatja.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Nem az a vállalkozó nem fizette ki a bérleti díj részletét, 
akinek az ajánlatáról most szó van. Tavaly nem került testület elé az ajánlata, 
mivel a bizottságok nem támogatták. A napirend B, pontjában van leírva a 
hosszú távú koncepció, abban szerepel a versenytárgyalás, a meghirdetés. 
Vannak befektetési ajánlatok. A Gyógyfürdő vezérigazgatójával is egyeztetett, 
elképzelhető, hogy – mivel nappal a fürdőben van a közönség zöme – a fürdő 
felé meg lesz nyitva a Fesztivál-tér.  
 
Váradi Ferenc: Egyetért a terület bérbeadásával. Javasolja, hogy a 3 millió 
forintot évenként fizesse meg a vállalkozó részletekben, így lehetősége lesz a 
testületnek felmondani a szerződést év közben. Vállalja a bérlő, hogy bekeríti a 
területet. Szavazza meg a testület az előterjesztést, készüljön szerződés, 
amellyel mindkét fél egyetért.  
 
Kocsis Róbert: A szabadtéri színpad jelenleg nem felel meg a rendeltetési 
funkciójának. A nézőtéren található székek 10%-a használhatatlan. Évről-évre 
nem történik változás a Fesztivál-téren. Érdekellentét van a szabadtéri 
színpadon zajló kulturális rendezvények és a vállalkozó zenei rendezvényei 
között. Ha ilyen formában kerül elfogadásra az előterjesztés, akkor három évig 
semmi nem fog változni. A hivatal és az illetékes bizottságok dolgozzák ki, hogy 
miben szeretnének előrelépést, változást, ezt foglalják szerződésbe és így a 
vállalkozó is tudja, mit vállal. Módosító javaslata, hogy a következő testületi 
ülésre kerüljön kidolgozásra a szerződés.   
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Kanizsay Béla: A bérleti díj második részletét jóval korábban be kellett volna 
fizetnie a vállalkozónak.  
 
Radácsi Gusztáv: Kéri, hogy szavazza meg a testület az előterjesztést, mert 
csak így történik előrelépés és változás.  
 
Kérdést Marosi György Csongor, Erdei Gyula és Váradi Ferenc tett fel, melyre 
Lőrincz László és Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület az idegenforgalmi bizottság javaslatával, mely szerint 
nyilvános pályázat kerüljön kiírásra a VgZrt bevonásával, 6 igen (Dr. Rácz 
Tiborné, Máté Lajos, Dede Ernő, Nagy Bálint, Tarcsi András, Erdei Gyula), 4 
nem (Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor) 
szavazat és 6 tartózkodás (Kocsis Róbert, Harsányi István, Dr. Papp Jenő, 
Majoros Petronella, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László) mellett nem értett egyet, 
az előterjesztést 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc, Harsányi István, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő), 2 nem (Máté Lajos, Erdei Gyula) 
szavazat és 4 tartózkodás  (Dr. Rácz Tiborné, Dede Ernő, Nagy Bálint, Dr. 
Sóvágó László) mellett támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
  195/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„TORO D’ORO KFT” (Debrecen, Piac u. 11.) ajánlatát elfogadja és 
részére a Hajdúszoboszló, József A. utcai „Fesztivál tér” 
szabadtéri színpad és szükséges létesítményein (nézőtér, öltöző, 
kiszolgáló terület) kívüli részére 2009-től három évre bérleti jogot 
biztosít sörsátor, lacikonyha, egyéb vendéglátó és szórakoztató 
eszközök üzemeltetésére, az évente június 15-ig általa 
megfizetendő alábbi összegű bérleti díjért:  
 

- 2009-ben 9.000.000 Ft + ÁFA 
- 2010-ben 10.000.000 Ft + ÁFA 
- 2011-ben 11.000.000 Ft + ÁFA.  

 
Az üzemeltetés megkezdésének előfeltétele, hogy bérlő az általa 
üzemeltetendő létesítményeket a képviselő-testület által elfogadott 
terv szerint megépítse és környezetüket is kialakítsa. A képviselő-
testület által előzetesen tárgyalandó szerződésben azt is ki kell 
kötni, hogy a tartós bérleti szerződés minden ellenszolgáltatás 
nélkül a nyári szezont követően akkor is felmondható, ha az 
önkormányzatnak a területre városi érdekű fejlesztés miatt 
tartósan szüksége van.  
 
A képviselő-testület elfogadja a KFT által a szabadtéri színpad 
korszerűsítéséhez felajánlott 3.000.000 Ft + ÁFA összegű 
támogatási felajánlást.  
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Határidő: 2008. november 30. és folyamatos  
Felelős:   jegyző  

 
B,  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
Erdei Gyula: Az előző döntés értelmében nem támogatja az előterjesztést.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Kéri, hogy támogassa a testület az előterjesztést, amelynek 
fedezete az előző határozat alapján hitel.  
 
A képviselő-testület 12 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő), 2 nem 
(Váradi Ferenc, Erdei Gyula) szavazat és 2 tartózkodás (Dede Ernő, Dr. Sóvágó 
László) mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  196/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ADITUS Tanácsadó Zrt-t megbízza az előterjesztés alapján a 
„Hagyományok, ízek Hajdúszoboszlón – programközpontú 
turisztikai fejlesztési koncepció megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítésével. A 3.000.000 Ft + ÁFA díj fedezetét 
hitelből biztosítja.  
 
Határidő: 2009. március 31.  
Felelős:   jegyző  

 

Harmadik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság és a pénzügyi, gazdasági 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a pénzügyi bizottság nem támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést. A szerződést nem támogatta a bizottság. Több kiegészítés is 
elhangzott az ülésen. A szerződés 10. pontjában lévő mondat kiegészül azzal, 
hogy amennyiben 30 napon túli kifizetetlen számlája van a 
haszonkölcsönvevőnek, abban az esetben a polgármester jogosult azonnal 
felmondani a szerződést. A 3. pontban módosítás van: a rendezvények a 
vonatkozó zajvédelmi rendelet szerint, azaz 23 óráig tarthatnak nyitva. Módosító 
javaslattal élt a bizottság: az 500.000 Ft összeget csak úgy fogadta el a 
bizottság, ha az a vis maior keretből lesz felhasználva és az önkormányzat 
használja fel és veszi meg a szükséges anyagokat és bocsátja a vállalkozó 
rendelkezésére. Az 1.250.000 Ft + ÁFA vételárat támogatta a bizottság.  
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Dr. Sóvágó László: Nem szavazza meg egyetlen pontját sem az 
előterjesztésnek. Képviselői indítvány alapján készült az előterjesztés, 
semmilyen szakmai egyeztetés nem előzte meg. A bérlőváltást tudomásul veszi, 
de nem támogatja, hogy közpénzből 2 millió forinttal járuljon ehhez hozzá az 
önkormányzat.  
 
Vágó Zsolt: Ügyrendi javaslata, hogy vegye le napirendről a testület az 
előterjesztést és a következő ülésen tárgyalja.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés napirendről történő levételét 7 igen (Nagy 
Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Vágó Zsolt, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő), 3 nem (Váradi Ferenc, Erdei Gyula, Tarcsi 
András)  szavazat és 6 tartózkodás (Kocsis Róbert, Harsányi István, Máté Lajos, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő) mellett nem támogatta. 
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egyik 
pontját sem támogatta.  
 
Erdei Gyula: A szerződés 3. pontjának utolsó mondatának helyére kerüljön be, 
hogy az önkormányzat kössön közművelődési szerződést a KFT-vel.  
 
Váradi Ferenc: Évek óta nem költött a mozi felújítására semmit az 
önkormányzat. Módosító javaslata: a szerződés 3. pontjának utolsó mondatába 
kerüljön be, hogy a könyvtár mindenkori vezetője a felelős a szakmai 
ellenőrzéséért, illetve köteles a helyszíni ellenőrzések lefolytatására. Jónak tartja 
az előterjesztést, támogatja.  
 
Tarcsi András: Javasolja, hogy egyetlen gazdája legyen a területnek és adjon 
mindent bérbe, vagy az önkormányzat vagy a VgZrt.  
 
Majoros Petronella: Az új bérlő ezután fogja megmutatni, mit változtat a 
területen, de ez egy esély lesz arra, hogy egy kulturáltabb, színvonalasabb mozi 
fogadja a vendégeket. Az elmúlt években semmit nem költött az önkormányzat a 
mozira, az előterjesztésben szereplő összeget nem tartja soknak. Marosi 
képviselő úr javaslatával, mely szerint vis maior keretből legyenek a költségek 
finanszírozva, nem támogatja.  
 
Marosi György Csongor: Bizottsági véleményt ismertetett, nem egyénit.  
 
Dede Ernő: Korábban már volt 2 pályázat, amelyet a kijelölt bizottságok nem 
támogattak. Az egyik pályázó a mostani szerződésben szereplő cég volt. Abban 
a pályázatban semmilyen támogatási igény nem szerepelt. A határozati javaslat 
a, pontját támogatja, a másik kettőt nem.  
 
Nagy Bálint: Kéri, hogy mindenki maradjon higgadt és tárgyilagos a témában. 
Az önkormányzat valóban nem költött semmit az elmúlt években a mozi 
állapotának javítására. Az előterjesztésben szereplő 500.000 Ft állagmegóvó 
munkákra lenne fordítva. Pontosan meg kell határozni, hogy mit szeretne az 
önkormányzat. A régi és az új üzemeltető anyagi igényei is jogosak.  
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Kocsis Róbert: A mozi sorsa mindenki előtt ismert, bérlők követték egymást, 
ezért került a mostani helyzetébe. Ez az összeg arra kell, hogy a mozi 
zavartalanul működhessen tovább. Támogatja az előterjesztést.  
Váradi Ferenc: Vagy támogassa az önkormányzat anyagilag a mozit, vagy zárja 
be, mert jelenlegi állapotában nem üzemeltethető tovább.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés a, pontját 14 igen szavazat (Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc) és 2 tartózkodás 
(Máté Lajos, Tarcsi András)  mellett támogatta; a b, pontot 8 igen (Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő), 1 nem (Erdei Gyula) szavazat és 7 
tartózkodás (Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő) mellett nem támogatta; a c, 
pontot 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Radácsi 
Gusztáv, Váradi Ferenc), 1 nem (Erdei Gyula) szavazat és 5 tartózkodás (Máté 
Lajos, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Tarcsi András, Dede Ernő) mellett 
támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
  197/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói Bocskai Filmszínház üzemeltetésével 
kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:  
 
a, a haszonkölcsön szerződés tervezetét az elhangzott bizottsági 
javaslatok szerint módosítva elfogadja;  
 
b, az új üzemeltető MOVIT KFT által elvégzendő sürgős 
állagmegóvó munkák anyagköltségére vis maior előirányzatból 
500.000 Ft keretösszeget biztosít.  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. és folyamatos  
Felelős:    jegyző  
 

Negyedik napirend:  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Erdei Gyula: Ügyrendi javaslatában kéri az előterjesztés 4. pontjának 
kihagyását.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 16 igen (Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi 
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Ferenc)  szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  198/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 78. § (5) b) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva, a Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratát az előterjesztés 
4. pontjának (telephely) kivételével jóváhagyja. 
 
Határidő:  2008. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

 

Ötödik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi 
István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett 
elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  199/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vezető partnerként az előterjesztésnek megfelelően szakmai 
regisztrációs adatlapot nyújt be az ÉAOP/2008/2.1.3., a Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment Szervezetek támogatására vonatkozó 
kiírásra a Hajdúszoboszlói helyi TDMSZ létrehozására. A 
közreműködő szakértők költségeinek megtérítéséhez hitelből 
500.000 Ft keretösszeget biztosít.  
 
Határidő: 2008. szeptember 25.  
Felelős:    jegyző  
 

Hatodik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Majoros Petronella: A mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Váradi Ferenc)  szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) 
mellett elfogadta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 15/2008.(IX.18.) számú rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetéséről szóló 

2/2008.(II.28.)számú rendelet módosítására 
 

1 § 
 

A 2008. 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 2008 évi költségvetés előirányzatait, 
bevételek és kiadások egyenlegét 
    6.191.638 eFt bevétellel, 
    7.039.390 eFt kiadással és 
       847.752 eFt hiánnyal állapítja meg. 
 
/2/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés bevételi 
főösszegét 7.039.390 eFt-ban fogadja el az alábbi címrend 
szerinti részletezésben: 
 

Működési jellegű bevételek 
 
1. Önálló intézmények bevételei /1.sz.melléklet/   684.559 eFt 
2. Részben önálló intézmények bevételei /2.sz.melléklet/       
            12.937 eFt 
3. Helyi adóbevételek /3.sz.melléklet/              979.834 eFt 
4. Önkormányzati egyéb bevételek és átvett pénz- 
    eszközök /4 és 5 sz. mellékletek/     173.603 eFt 
5. Központosított előirányzatok /6.sz. melléklet/   278.295 eFt 
6. Állami támogatások             2.026.526 eFt 
7. Átengedett központi adók /3.sz.melléklet/   778.116 eFt 
 
 Működési jellegű bevételek összesen:          4.933.870 eFt 
 

Felhalmozási jellegű bevételek 
 
1. Vagyonhasznosítási bevételek /7.sz.melléklet/   423.892 eFt 
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2. Lakásgazdálkodás egyéb bevételei /7.sz.melléklet/        
              1.700 eFt 
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5.sz.melléklet/     
                   441.176 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű bevételek összesen:  866.768 eFt 

Hitelfelvétel                847.752 eFt 
 
Bevételek mindösszesen:            7.039.390 eFt 
 
/3/ A képviselő-testület a 2008 évi költségvetés kiadási főösszegét 
7.039.390 eFt-ban határozza meg az alábbi címrend szerinti 
részletezésben: 
 

Működési jellegű kiadások 
 
1. Önálló intézmények kiadásai /8.sz.melléklet/         2.974.906 eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadásai /9.sz.melléklet/     
          187.716 eFt 
3. Önkormányzati feladatok kiadásai /10.sz.melléklet/      
                   811.417 eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11.sz.melléklet/   347.972 eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12.sz.melléklet/    247.640 eFt 
6. Átadott pénzeszközök                        42.704 eFt 
7. Céltartalékok /13.sz.melléklet/      379.116 eFt 
8. Általános tartalék            5.000 eFt 
9. Karbantartási kiadások         15.000 eFt 
  
 Működési kiadások összesen:           5.011.471 eFt 
 

Felhalmozási jellegű kiadások 
 

1. Intézményi beruházások, felújítások /8 és9.sz.mellékletek/      
            47.024 eFt 
2. Beruházások és átadott pénzeszk. /10.,14 és 15.sz.mell./           
                1.416.604 eFt 
3. Intézményfelújítások         30.000 eFt 
4. Lakásgazdálkodás              500 eFt 
 
 Felhalmozási jellegű kiadások összesen:        1.494.128 eFt 
 
Hiteltörlesztés        387.000 eFt 
Pénzmaradványt terhelő kifizetések     146.791 eFt 
 
Kiadások mindösszesen:            7.039.390 eFt 
 

2 § 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2008. január 1-től a 2008. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 
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Hetedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági és a városfejlesztési, műszaki bizottság 
is megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László 
válaszolt.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella: A mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Kunkliné Dede Erika válaszolt.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
  200/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2008. évi első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 
Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az I. 
félévi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. 
félévben is. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
 
A,  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: Támogatja az értékesítést. A mellékletben Mező utca szerepel, 
az előterjesztésben viszont Madách utca.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés b, pontját 13 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat és 3 tartózkodás (Nagy Bálint, Marosi 
György Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett elfogadta és a következő határozatot 
hozta:  
 
  201/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Galyatető, Madách u. 15. szám alatti 1130 hrsz-ú, beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlant bruttó 2.700.000,-Ft kikiáltási 
alapárral felveszi az árverésen értékesítendő ingatlanok közé. A 
galyatetői 1129 hrsz-ú ingatlant nem vásárolja meg.   
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

B,  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági és a városfejlesztési, műszaki bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
  202/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a TIKÖVIZIG a Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata tulajdonában lévő Hajdúszoboszló 1592 hrsz. 
területen (Csanádi tér) lévő a TIKÖVIZIG által üzemeltetett 
002716 törzsszámú rétegvízszint figyelő kút, valamint a 
Hajdúszoboszló 2477/4 hrsz. területen (Thermál Terápia) lévő 
002631 törzsszámú talajvízszint figyelő kút üzemeltetéséhez és 
vízjogi engedélyezéséhez szükséges bejárási és létesítmény 
elhelyezési vízvezetési szolgalmi jogot létesítsen, és a Földhivatali 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztessen. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
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Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

C,  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési, műszaki bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta a következő 
kiegészítéssel: „Rendszeres kaszálásról (minimum 5 alkalom/év) gondoskodjon 
Baráti Zoltán”.   
 
A képviselő-testület az előterjesztést a javasolt kiegészítéssel együtt 16 igen  
(Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Váradi Ferenc) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
  203/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a hajdúszoboszlói 178 
hrsz-ú 4369 m2 nagyságú közterület megnevezésű ingatlanból 
200 m2 nagyságú részt Baráti Zoltán (Hajdúszoboszló, Vénkert u. 
39.) használatába adja az általa előállított műkőből készült 
termékek bemutatása céljából azzal a feltétellel, hogy az egész 
4369 m2 nagyságú ingatlant karbantartja (kaszálás, gaztalanítás, 
szemét lerakásának megakadályozása stb.). A terület 
bérbeadásáról szóló megállapodás határozatlan időre szól. 
Amennyiben az önkormányzat az adott területet más célra kívánja 
hasznosítani, úgy a bérlő a területet 30 napos felmondási 
határidővel átadja az önkormányzat részére. 
Használó a rendszeres kaszálásról (minimum 5 alkalom/év) 
gondoskodjon.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2008. október 30. 
Felelős: jegyző 

 
D,  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Máté Lajos, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László), 3 nem (Radácsi Gusztáv, Erdei 
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Gyula, Marosi György Csongor) szavazat és 1 tartózkodás (Nagy Bálint) mellett 
elfogadta és a következő határozatot hozta:  
 
  204/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Keleti főcsatorna bal partján, a Gólyás melletti 
szakaszon található üdülő értékesítéséhez Bernát Károly 4200 
Hajdúszoboszló, Árpád u. 55/a. részére bruttó 5.000.000,-Ft 
eladási áron. 
Az önkormányzat az üdülőt jelenlegi, megtekintett állapotban 
értékesíti a vevő részére. 
Vevő a vételárat az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg 
fizeti meg az önkormányzat részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

 
E,  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági és a városfejlesztési, műszaki bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi 
István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, 
Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  205/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 4919 hrsz-ú 163 m2 területű árok 
megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a Máténé Hajzer Krisztina 
részére bruttó 2.322.750,-Ft eladási áron. A képviselő-testület a 
4919 hrsz-ú ingatlant forgalomképessé minősíti. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2008. október 31. 
Felelős: jegyző 

 
F,  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági és a városfejlesztési, műszaki bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta a következő 
kiegészítéssel: „Az út megépítéséhez az önrészt a Nádaspart Kft. biztosítja.” 
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A képviselő-testület az előterjesztést a javasolt kiegészítéssel együtt 16 igen  
(Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Váradi Ferenc) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
  206/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a hajdúszoboszlói 0545/17 hrsz-ú önkormányzati 
út területe út kialakítása céljából 71 m2 nagyságú területtel 
növekedjen a szomszédos 0545/20 hrsz-ú ingatlanból. A 0545/20 
hrsz-ú ingatlan tulajdonosai a telekrészt térítésmentesen adják az 
önkormányzat tulajdonába. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elviekben hozzájárul, hogy a 0545/17 hrsz-ú ingatlanon szilárd 
burkolatú út kerüljön kialakításra. 
Az út megépítéséhez a pályázati önrészt a Nádaspart Kft. 
biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2008. december 31. 
Felelős: jegyző 
 

G,  
 
Marosi György Csongor: Ebben az üzletben vevőcsere történne. Főkönyvelő 
Úrtól kérdezné, hogy mit lehet tudni a cégtől, amely meg kívánja vásárolni az  
ingatlant?  
 
Váradi Ferenc: Nem szerepel az előterjesztésben a TERRA-H Zrt lemondó 
nyilatkozata.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.  
 
Dr. Sóvágó László: Javasolja, hogy a következő ülésen tárgyalja meg a testület 
az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület a javaslatot 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, 
Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc) szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
  207/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést leveszi napirendről. Felkéri az előterjesztőket, 
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tájékozódjanak a vevő személyéről és azzal kiegészítve a 
következő ülésre ismét terjesszék azt a testület elé.  
 
Határidő: 2008. október 30.  
Felelős:   jegyző  

 
H,  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Kocsis Róbert: Stratégiai jelentőségű ingatlanról van szó. Az előterjesztésből 
nem derül ki, hogy a szóban forgó cégnek mi a terve az ingatlannal, bizonytalan 
a jogi háttere. Nem mindegy a városnak, hogy a befektető milyen beruházást 
kíván megvalósítani.   
 
Lőrincz László: A HÉSZ-ben benne van, hogy mi az, ami az adott területre 
építhető. A vállalkozó leírta a kérelmében, hogy kereskedelmi célú beruházást 
kíván megvalósítani a területen.  
 
Erdei Gyula: Nem támogatja az ingatlan értékesítését.  
 
A képviselő-testület 2 igen (Váradi Ferenc, Dr. Sóvágó László), 7 nem (Kocsis 
Róbert, Harsányi István, Tarcsi András, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Nagy 
Bálint, Radácsi Gusztáv) szavazat és 7 tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné, Máté 
Lajos, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor) 
mellett nem támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  208/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Tessedik utcán található 3337/13 hrsz-ú ingatlanát nem értékesíti.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Kilencedik napirend:  
 
A,  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi 
István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 16/2008.(IX. 18.) számú rendelete a 
helyi környezet és a természet védelméről szóló többször 

módosított 18/2003.(X.20) számú rendeletének  módosításáról 
 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a helyi környezet és a 
természet védelméről szóló 18/2003.(X.20.) számú rendeletét 
(továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A R. 42. §-a a következő bekezdésekkel  egészül ki: 
 
„(4) A rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági 
ügyekben a polgármester jár el. 
 
 (5) A polgármester határozata ellen a képviselő-testülethez 
benyújtott fellebbezésnek van helye. „ 
 

2. §  
 

Ez a rendelet 2008. szeptember 19. napjával lép hatályba és 
rendelkezéseit a még jogerősen el nem bírált ügyekben is 
alkalmazni kell. 
 

B,  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A novemberi ülésre egy új, 
átdolgozott rendelet-tervezet készül.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc) szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta és rendeletet alkotta:  
 
  209/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felkéri a jegyzőt, hogy a közterület-használat, közterület-
hasznosítás helyi szabályairól szóló 8/1999.(V.1.) számú 
önkormányzati rendeletet vizsgálja felül oly módon, hogy a 
jogszabályi, valamint a helyi viszonyok változásaira figyelemmel 
azt dolgozza át és új rendelet-tervezetet terjesszen a képviselő-
testület elé. 
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Határidő: 2008. november 30.  
Felelős:    jegyző  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 17/2008. (IX. 18.) számú rendelete a közterület 
használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló  

többször módosított 8/1999. (V.1.) számú rendeletének  
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a közterület használat, 
közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 8/1999. (V. 1.) 
számú rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint 
módosítja: 
 

1.§. 
 

A R. 2. §-a az alábbiak szerint változik: 
 
„(1) E rendelet személyi hatálya kiterjed minden olyan természetes 
és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 
táraságra, aki (amely) a település közigazgatási területén az 1. § 
(1)bekezdésben meghatározott területet alapvető rendeltetésétől 
eltérő célra használ. 
 
(2) A rendeltetéstől eltérő célra használni közterületet hatósági 
szerződés (engedély) és ezen rendelet 2. számú függelékében 
felsorolt díjak megfizetése alapján lehet.   
 
(3) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos 
hatáskörének gyakorlását a polgármesterre, míg a 8. § (1) 
bekezdésében foglaltak esetében a Városfejlesztési, Műszaki 
Bizottságra ruházza át. „ 

2. § 
 

A R. 5. §  (2) és (3) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi 
bekezdések lépnek: 
 
„(2) A szerződés megkötése kérelemre indul. A kérelmet annak 
kell előterjesztenie, aki a közterületet használni kívánja. A 
kérelmet a szükséges szakhatósági engedélyekkel együtt a 
közterület igénybe vétele előtt legalább 15 nappal kell benyújtani.  
 
(3) A szerződés iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 
a.) a kérelmező nevét, lakásának k(telephelyének) címét, 
adóazonosító számát, 
b.) a közterület-használat célját és időtartamát,  
c.) a közterület-használat helyének, helyigényének pontos 
meghatározását.”   
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3. § 
 

A R. 8. § (1)bek. h.) pontja hatályát veszti. 
4. § 

 
A R. 8. § (2) bek. hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 
 
„(2) Az l.) pont esetében a döntést megelőzően a Kulturális és 
Sport Bizottság véleményét ki kell kérni.” 
 

5. § 
 
A R. 8. § (4) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi 
rendelkezések lépnek: 
 
„(4) A mutatványos, cirkuszi és vidámpark jellegű tevékenységre, 
mely tevékenység csak a Böszörményi út melletti sportrepülőtéren 
folytatható, az ott folyó fő tevékenység veszélyeztetése nélkül 
bérleti szerződéssel biztosítható terület-használat. A terület-
használatot a repülőtér mindenkori üzemeltetője az 
önkormányzattal kötött vagyonhasznosítási szerződésben 
foglaltak betartásával engedélyezheti. 
 
(5) A vagyonhasznosítási szerződés keretében a 
Városgazdálkodási Zrt. engedélyezheti az általa üzemeltetett 
területeken az ünnepekhez köthető alkalmi árusítást (pl. fenyőfa) a 
konflis, bringó-hintó, elektromos lassú jármű, nosztalgia vonat 
működtetését és felfújható légvár, ugráló területhasználatát.   
 

6. § 
A R.  
 
a.) 3. § (6) bekezdésében a „tulajdonosi hozzájárulással” 
szövegrész helyébe a „hatósági szerződés (továbbiakban: 
engedély)” szövegrész lép, 
 
b.) az 5. § (1) bekezdésében a „külön jogosultság önkormányzattól 
történő megszerzése alapján lehetséges” szövegrész helyébe a 
„külön hatósági szerződésben (továbbiakban: szerződés) foglaltak 
szerint lehetséges” szövegrész lép,  
 
d.) a 8. § (1) bekezdésében a „bérleti szerződés” szövegrész 
helyébe a „hatósági szerződés” szövegrész lép.   
 

7. § 
 

A R. 17. § (1) bekezdése hatályát veszti, helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
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„A hatósági szerződésekre a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 
76-77. §-ait kell alkalmazni.” 
 

8 § 
 
Ez a rendelet 2008. szeptember 19. napjával lép hatályba és 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 
C,  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta a rendelet- 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy a rendelet-tervezet 1. § b, pontjából maradjon ki 
„az együttköltöző családtagokat számítva” rész.  
 
A képviselő-testület a javasolt módosítással együtt 16 igen (Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi 
Ferenc) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 18/2008. (IX.18.) számú rendelete, a 
9/2008. (VI.12.) önkormányzati rendelettel, a 2/2007. (I.25.) 

önkormányzati rendelettel, a 34/2006. (VIII.31.) önkormányzati 
rendelettel, a 17/2006. (V.18.) önkormányzati rendelettel, az 

5/2005. (II.24.) önkormányzati rendelettel és a 9/2001. (VI.21.) 
önkormányzati rendelettel módosított 15/2000. (XI.23.), a 

lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet 
(továbbiakban: R.) módosítására 

 
1. § 

 
A rendelet 11. § (4) bekezdés helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
(4) A meghatározott bérleti idő lejártát követően, ha a bérlő 
szociális feltételei változatlanok vagy rosszabbodtak, a bérleti 
szerződést: 
 
a) az Egészségügyi, Szociális Bizottság jóváhagyásával - vele 
újabb 5 évre meg kell kötni. Bérleti szerződés hosszabbítására - 
az Egészségügyi, Szociális Bizottság jóváhagyásával - egy 
alkalommal kerülhet sor, 
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b) az Egészségügyi, Szociális Bizottság a (4) a) pontjától 
rendkívül indokolt esetben eltérhet ha: 
ba) bérlő(ők) a 62. életévüket betöltötték és 
bb) bérlő (ők) valamelyike rokkant, fogyatékossági támogatásban 
részesül, vagy 
bc) akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
egyedülálló esetén a másfélszeresét, 
 
c) a jogviszony meghosszabbítása ezen bérlő esetén 
határozatlan időre szól, 
 
d) a bérlő elhalálozása esetén viszont, a bérleti jogviszony 
folytatására a jogszabály szerinti kérelmezővel (családtaggal) a 
rendelet 11. § (3) bekezdését kell alkalmazni. 
 

2. § 
 
A rendelet 11. §-sa (5) bekezdéssel egészül ki:  
 
(5) Nem hosszabbítható meg annak a kérelmezőnek a bérleti 
szerződése, akinek lakbérhátraléka vagy közüzemi díjtartozása 
van. 
 

3. § 
 
 

E rendelet 2008. október 01-én lép hatályba, de rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 
D,  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Szociális rendelet-csomagról van szó 
az előterjesztésben, elsődleges célja, hogy szétbontja az ellátási formákat. A fő 
cél a továbbiakban is, hogy a megadott kereteken belül a legtöbb segítséget 
tudja adni a rendelet. Kéri a testületet, hogy fogadja el a rendelet-csomagot.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Váradi Ferenc: A lakásfenntartási támogatás résznél a 10. §-t kihagyná a 
rendeletből, mert összefüggéstelen, igazságtalan. Nem támogatja ezt a részt. 
Kéri, hogy külön szavazzon a testület a 10. §-ról. A rendeletek átdolgozására 
van szükség.  
 
Kunkliné Dede Erika: Három rendelet-tervezetről van szó. A normatív 
lakásfenntartási támogatás országos mintára épül, mindenhol ezt használják és 
mindenhol működik.  
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A képviselő-testület Váradi Ferenc képviselő javaslatát, mely szerint a 10. § 
maradjon ki a rendeletből, 3 igen (Kocsis Róbert, Kanizsay Béla, Váradi Ferenc), 
5 nem (Dr. Rácz Tiborné, Tarcsi András, Dr. Sóvágó László, Máté Lajos, Dr. 
Papp Jenő) szavazat és 8 tartózkodás (Majoros Petronella, Nagy Bálint, Radácsi 
Gusztáv, Dede Ernő, Harsányi István, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Erdei 
Gyula) mellett nem támogatta; 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, 
Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Örvendi László) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő rendeleteket alkotta:  
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  

Képviselő-testületének 
19/2008. (IX.18.) számú rendelete 

a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról 

 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: 
Gyvt.) 21. §, 29. §, 131. §, 147. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Általános rendelkezések 
A rendelet célja 

 
1. § 

 
(1) A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően 
szabályozza az önkormányzat által biztosított rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás (a továbbiakban: támogatás) 
igénybevételének rendjét, a folyósítás feltételeit, a személyes 
gondoskodást nyújtó intézmények igénybevételét, a fizetendő 
térítési díjak mértékét  és az erre vonatkozó eljárási szabályokat. 
 

2. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed  

a) a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel – 
Hajdúszoboszló város területén tartózkodó magyar 
állampolgárságú, valamint – ha nemzetközi szerződés másként 
nem rendelkezik – a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel 
rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként 
elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, 
b) a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról 
szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott 
jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás 
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igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel 
rendelkezik. 
 
(2) A rendelet hatálya a támogatás tekintetében az (1) 
bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális 
Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény 
rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó 
gyermekeire is.  
 
(3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben 
meghatározott személyeken kívül a Hajdúszoboszló Város 
területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek 
védelmében is, ha az intézkedés elmulasztása a gyermek 
veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. 

 
3. § 

A Képviselő-testület hatáskörei és az átruházott hatáskörök 
 
(1) A Képviselő-testület  
a) megalkotja, illetve módosítja az intézmények alapító okiratát, 
b) elfogadja a megszüntető okiratot az intézményi egységének 
megszüntetése esetében, 
c) elfogadja az intézmények éves költségvetését, 
d) jóváhagyja az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsággal 
együttesen az intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
e) meghatározza az ellátások intézményi térítési díját, 
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményvezetők 
tekintetében. 
 
(2) Az Egészségügyi, Szociális Bizottság (továbbiakban: 
Bizottság) átruházott hatáskörben 
a) jóváhagyja az intézmény egységeinek szakmai programját,  
b) értékeli az intézményi egységekben végzett szakmai munka 
eredményességét évente egy alkalommal, valamint 
c) vizsgálja az intézményi egységek működésének 
törvényességét, 
d) meghatározza az ellátásban részesülők érdekvédelmét 
szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és 
működésének szabályait, 
e) dönt az ellátás igénybevételéről, amennyiben a jogosult, 
illetve törvényes képviselője nem ért egyet az intézményvezető 
döntésével. 
 
(3) A Polgármester átruházott hatáskörben gyakorolja az 
intézményvezetők tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat. 
 

Pénzbeli és természetbeni ellátások 
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Rendkívüli gyermekvédelmi ellátások 
 

4. § 
 

Eljárási rendelkezések 
 
(1) A gyermekek védelmét az Önkormányzat a következő pénzbeli 
és természetbeni ellátások keretében biztosítja: 
 a) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 b) gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény 
 c) beiskolázási támogatás. 
 
(2) A támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Iroda Egészségügyi, Szociális Csoportjához ( továbbiakban: 
Szociális Csoport) kell benyújtani, formanyomtatványon.  
 
(3) A kérelemhez csatolandó igazolások jegyzékét az 1. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
(4) A Gyermekjóléti Szolgálat, a Gyámhatóság, oktatási- nevelési 
intézmény, bölcsőde, természetes személy, vagy a gyermekek 
érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is 
kezdeményezheti a támogatás megállapítását. 
 
(5) E rendelet alkalmazásában rendkívül indokolt eset:  
haláleset, súlyos baleset, speciális gyógykezelés, elemi kár, 
tűzeset, súlyos hosszantartó betegség valamint ahol a családban 
a gyermek(ek) védelembe vettek és létfenntartásuk nem 
biztosított. 
 
(6) A támogatás – indokolt esetben - hivatalból is megállapítható. 
 
(7) Az eljárás során - szükség esetén - környezettanulmány 
készíthető, vagy kérhető a Gyermekjóléti Szolgálattól. 
 
(8) A jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a 
kérelem benyújtásakor vele közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozói személyi adataira, jövedelmi viszonyaira vonatkozó 
nyilatkozatokat (adatokat) becsatolni.  
 
(9) A jogosultsági feltételek fennállását – a közös háztartásban 
együttélést, a saját háztartáson belüli eltartást, jövedelemmel nem 
rendelkező nagykorú személy esetében a rokkantságot, 
fogyatékosságot, munkanélküliséget – köz-, vagy hitelt érdemlő 
magánokirattal kell igazolni.  
 
(10) A támogatás megállapításáról ezen rendelet: 
a) 6. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése, 7. § (5) 
bekezdése esetében a Bizottság, 
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b) 6. § (3) bekezdés a) pontja, 7. § (1)-(4); (6)-(10) bekezdéseiben 
és a 8. § esetében a Polgármester  
dönt. 
 
(11) A kérelmező a Bizottság és a Polgármester határozata ellen, 
a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez fellebbezéssel 
élhet.  
 
(12) A támogatás pénzbeli és természetbeni ellátás formájában 
nyújtható. A megállapított juttatások kifizetéséről, utalásáról, 
utalványozásáról, az Irodától kapott rendelkezés alapján, a 
pénzügyi fedezet időben történő biztosítása mellett a hivatal 
Pénzügyi, Gazdasági Irodája (továbbiakban: Pénzügyi Iroda), 
elsősorban a Szociális Szolgáltató Központon belül működő 
házipénztár (továbbiakban: pénztár) igénybevételével 
gondoskodik.  
 

5. § 
 

A jövedelem számításának és igazolásának módja 
 

(1) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igényléséhez a 
módosított 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 1. számú 
mellékletében meghatározott, jövedelemnyilatkozatot, feltüntetett 
jövedelmekről, azok típusának megfelelő igazolást kell mellékelni.  
 
(2) A jövedelem megállapításánál a havonta rendszeresen 
mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző 1 hónap 
havi átlagát kell figyelembe venni, egyéb jövedelmeknél az előző 
12 hónapban szerzett jövedelem 1/12-ed részét. Ettől eltérni csak 
akkor lehet, ha jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós 
romlás vélelmezhető. 
 

6. § 
 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
(1) Ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási 
gonddal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe kerül, illetve alkalmanként jelentkező többletkiadásai 
vannak és a gyermek ellátását a családban más módon nem lehet 
biztosítani, a döntéshozó alkalmanként rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást állapít meg.  
 
(2) Elsősorban azokat a gyermekeket kell támogatásban 
részesíteni, akiknek eltartásáról családja más módon nem tud 
gondoskodni, különösen:  
a) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek(ek) 
esetében a családjával való kapcsolattartás elősegítése 
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érdekében, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 110%-át, vagy 
 
b) az alkalmanként jelentkező többletkiadásokra : 
  ba) tartós betegség, 
bb) a gyógyszerköltségek  miatt anyagi segítségre szorulnak,  
feltéve ha  
a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, ha a 
szülő egyedül neveli gyermekét az egy főre jutó jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át, 
valamint 
 
c) ha a gyermek(ek) megélhetését a család más módon nem 
tudja biztosítani, 
feltéve, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 110%-át, ha a szülő egyedül neveli gyermekét(eit) az 
egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át. 
 
(3) A támogatás éves összege maximum a nyugdíjminimum 
ötszöröse lehet. 
a) A polgármester alkalmanként 10.000 Ft-ig, 
b) a Bizottság 10.000 Ft felett adhat támogatást. 
 
(4) Rendkívül indokolt esetben a Bizottság jövedelemvizsgálat 
nélkül is adhat évenként és családonként 25.000 Ft támogatást. 
  

7. § 
 

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény 
 
(1) Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezményben részesülhet az 
a bölcsődébe, óvodába, általános iskolába és középfokú oktatási 
intézmény (továbbiakban: gyermekintézmény) nappali oktatás 
munkarendje szerint járó, gyermek vagy fiatal felnőtt: 
a) kinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem 
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 120%-át, 
b) egyedülálló szülő esetében az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150%-át és a 1993. évi III. törvény 4 §. (1) 
bekezdés b) pontja (továbbiakban : Szt.) szerinti vagyonnal nem 
rendelkezik.  
 
(2) A gyermekintézményben –napközbeni ellátás keretében – 
biztosított étkeztetés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám ( 
továbbiakban: törvényes képviselő) köteles. 
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(3) A gyermek étkeztetési térítési díjkedvezmény a törvényes 
képviselő vagy oktatási intézmény kérelmére, az étkeztetést 
biztosító gyermekintézmény  igazolása és javaslata alapján 
nyújtható. 
 
(4) A támogatás mértéke gyermekenként: 
a) családban élő gyermekek esetén, 
aa)  3 gyermekig a Gyvt. 148. § (5) bekezdés b)-d) 
(továbbiakban: normatív kedvezmény) pontjaiban meghatározott 
normatív kedvezményen felül 25%-os, 
 
ab) 4 vagy több gyermek esetén a normatív kedvezményen felül 
50%-os, 
 
b) gyermekét egyedül nevelő szülő esetében, 
ba) 3 és több gyermeket nevel a normatív kedvezményen felül    
50%-os, 
bb) 2 gyermeket nevel a normatív kedvezményen felül 25%-os, 
bc) 2 gyermeket nevel - és normatív kedvezményre nem jogosult - 
75%-os, 
bd) 1 gyermeket nevel - és normatív kedvezményre nem jogosult -
50%-os mértékű térítési díj kedvezményt lehet megállapítani. 
 
(5) a bizottság fentiektől eltérhet amennyiben az oktatási, nevelési 
intézmény, gyermekjóléti szolgálat jelzése alapján a gyermek(ek) 
megfelelő étkeztetése más módon nem biztosítható.  
 
(6) Az étkezési térítési díj kedvezmény összege gyermekenként 
az élelmezési napok és a képviselő testület által meghatározott, e 
rendelet 2. számú mellékletében szereplő, az étkeztetést biztosító 
intézmény által leigazolt térítési díj szorzata. 
 
(7) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított, 
étkezési térítési díjkedvezményt, bölcsőde és óvoda igénybevétele 
esetén az élelmezési napok számának 80%-ával, iskolák estében 
90%-ával kell számolni. 
 
(8) Étkezési térítési díjat a kérelem benyújtása hónapjának első 
napjától, 1-12 hónap időtartamra lehet megállapítani. 
 
(9) A megállapított étkezési térítési díj összegét az étkeztetést 
biztosító intézmény számlájára a Pénzügyi Gazdasági Iroda 
utalással teljesíti. 
 
(10) Az étkezést biztosító intézmények az étkeztetési térítési 
díjkedvezmények felhasználásáról gyermekenként az oktatási év 
végén, kimutatást küld az Szociális Csoport részére. 
 

8. § 
Beiskolázási támogatás 
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(1) Beiskolázási támogatásban részesülhet az általános, 
középfokú és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanuló 
gyermek és fiatal felnőtt ha: 
 
a) a családjában az egy főre jutó jövedelem  nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110%-át, 
vagy 
 
b) egyedülálló szülő esetén, ha a jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át és 
a Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt vagyonnal nem 
rendelkezik. 
 
(2) A támogatás összege gyermekenként: 
 a) általános iskolában tanuló: 
  aa) 1-4. osztály: 10.000 Ft 
  ab) 5-8. osztály: 12.000 Ft, 
 
 b) középiskolában és szakmunkásképző, szakképző 
iskolában tanuló: 
  14.000 Ft, 
 
c) felső oktatási intézményben tanuló 
  25.000 Ft, 
évi egy alkalommal. 
 
(3) Azon kérelmezők, akiknek gyermeke, vagy ha gyermek saját 
jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül e §. 
(2) bekezdésében foglalt összegeknek 50%-át kell megállapítani. 
 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátás 
 

9. § 
 
(1) Hajdúszoboszló város Önkormányzata által fenntartott,  e 
rendelet hatálya alá tartozó gyermekjóléti alapellátások: 
a) gyermekjóléti alapellátás, gyermekek napközbeni ellátása 
(továbbiakban: gyermekétkeztetés) 
aa) bölcsőde, 
ab) óvodai napközbeni ellátás, 
ac) általános iskolai napközbeni ellátás, 
ad) középfokú iskolai kollégiumi ellátás ; 
b) gyermekjóléti szolgáltatás. 

10. § 
 

Városi Bölcsőde 
 
Az ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módja: 
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(1) A bölcsődei ellátást Hajdúszoboszló város Önkormányzat 
Városi  Bölcsődéje az alapító okiratban feltüntetett telephelyen 
biztosítja. A felvétel iránti kérelmet a szülőnek, vagy törvényes 
képviselőnek az ellátást nyújtó intézmény vezetőjénél kell 
formanyomtatványon benyújtani. A kérelemhez csatolni kell házi 
gyermekorvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, 
bölcsődében gondozható, munkáltatói igazolást arról, hogy a szülő 
munkaviszonyban áll. A bölcsőde intézményvezetője a felvételi 
eljárási rend alapján dönt az igénybevételről.  
Az ellátás kezdetétől számított 15 napon belül az intézményvezető 
a 259/2002. (XII. 18.) sz. Kormányrendelet 13. § (1) bekezdése 
alapján megállapodást köt a gyermek törvényes képviselőjével.  
 
(2) Amennyiben a kérelmező a Városi Bölcsőde vezetőjének 
döntésével nem ért egyet, úgy panaszával – a megállapodásban 
rögzítettek kézhezvételétől számított 8 napon belül – 
Hajdúszoboszló város Önkormányzatának Bizottságához 
fordulhat. 
 
(3) Az ellátás igénybevétele önkéntes. 
 
(4) A gyermek bölcsődében történő felvételét a szülő 
hozzájárulásával  
- a gyermekjóléti szolgálat, 
- a szociális illetve családgondozó, 
-  a házi gyermekorvos, 
- a védőnő, 
- a gyámhatóság is kezdeményezheti. 
 
(5) A Gyvt. 41. § (1), (2) bekezdései alapján bölcsődében 
felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei 
munkavégzésük, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, 
képzésben való részvételük, betegségük, vagy egyéb ok miatt 
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. Továbbá akinek 
fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 
akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt 
a családban három vagy több gyermeket nevelnek, valamint 
akinek a szülője szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud 
gondoskodni.  
 
(6) A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, 
akinek szülője vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.  
 

11.  § 
 
A bölcsődében csak az étkezésért állapítható meg térítési díj, a 
gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a 2. számú melléklet 
tartalmazza.   
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12.  § 

 
A gyermek intézményi étkezési térítési díj megfizetéséhez az 
önkormányzat a gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény 
keretében nyújt támogatást. 
 

13. § 
 

Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata 
 
(1) A Gyermekjóléti Szolgálat a Gyvt. 39-40. §-ai alapján a 
gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatást 
biztosít.  
A szolgálat tevékenységei: 
Családgondozás, ügyintézésben való segítségnyújtás, 
tájékoztatás, pszichológiai-, jogi-, gyógypedagógiai tanácsadás, 
szabadidős programok szervezése, hatósági beavatkozás 
kezdeményezése, javaslat gyermek családból történő kiemelésére 
valamint kapcsolattartás elősegítése.  
 
(2) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele a Gyvt. 31. § (1) 
bekezdése alapján önkéntes, az ellátást igénybevevő kérelmére 
történik. A 31. § (2) bekezdése szerint, ha a gyermek védelme az 
ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a Gyvt. 32. § (1) 
bekezdése alapján az ellátás kötelező igénybevételét rendelheti el 
a Gyámhatóság. 
 
(3) A gyermekjóléti szolgáltatás megszűnik ha: 
a) a jogosult az ellátás megszüntetését kéri,  
b) a Gyámhatóság határozata alapján. 
 
(4) A gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes. 
 
(5) A Gyermekjóléti Szolgálat a Gyvt. 39. § (3) bekezdésének a)-d) 
pontjai értelmében veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszert 
működtet.  
  

14. § 
 

Záró rendelkezések 
 
 
(1)  E rendelet 2008. október 01-én napján lép hatályba és 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 21/2007. (X.18.) számú rendelete hatályát 
veszti. 
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1. sz. melléklet 

 
A kérelemhez csatolandó igazolások jegyzéke ellátási 

formánként 
 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
 
A 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet alapján 
- jövedelemigazolások, nyilatkozatok 
- rendkívüli élethelyzetet igazoló irat (gyógyszerköltség, orvosi 
igazolás, elemi kár, tűzkár esetén az illetékes hatóság igazolása, 
kapcsolattartás esetén gyámhatóság engedélye, várandós anya 
esetén a várandósságot igazoló kiskönyv) 
 
 
Beiskolázási támogatás 
 
A 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet alapján 
- jövedelemigazolások, nyilatkozatok 
- iskolalátogatási igazolás 
 
 
Gyermekétkeztetési támogatás 
 
A 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet alapján 
- jövedelemigazolások, nyilatkozatok 
- intézmény igazolása étkezési térítési díj összegéről 
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2. sz. melléklet 
 

 Nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 
 
 

Intézmény 

2007. évi 
nyersanya
gnorma Ft 

 

Emelés 
%-ban 

2008. évi javasolt 
nyersanyagnorm

a Ft 

2008. évi 
javasolt térítési 
díj ÁFÁ-val  Ft 

 
Bölcsőde 

 
253 

 
10 

 
278 

 
334 

 
Óvodák 

 
254 

 
10 

 
279 

 
335 

Ált.Iskola    
7-10 év 

10-14 év 

 
       265 

279 

 
       10 

10 

 
292 
310 

 
350 
372 

Kollégium 
Középiskola 

Szociális étkezés 
(csak ebéd) 

 
479 

 
262 

 
10 

 
10 

 
527 

 
288 

 
632 

 
- 

     
 
 

Intézmény 
2008. évi 

nyersanyagnorma 
Ft 

ÁFA Ft 
2008. évi térítési díj 

Ft 

Bölcsőde 278 56 334 

Óvodák 279 56 335 

Ált. Iskola 
7-10 év 

10-14 év 

 
292 
310 

 
58 
62 

 
350 
372 

Kollégium   
Középiskola 

Szociális étkezés 

 
527 
288 

 
105 

- 

 
632 

- 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

 Képviselő-testületének 
20/2008. (IX. 18.) számú rendelete 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról  
 
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) 
bekezdésében és a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott 
felhatalmazás alapján Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
(a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az általa 
biztosított szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: 

 
Preambulum 

 
Az Önkormányzat a magas színvonalú ellátás érdekében biztosítja 
a személyi és tárgyi feltételeket az intézményi egységekben. A 
szociális munka szakmai eszközeinek széleskörű alkalmazásával 
az egyén integrációját segítő, és az autonómiáját elfogadó 
személyes gondoskodást kapnak azok, akik szociális helyzetük, 
koruk, vagy egészségi állapotuk miatt ellátásukat más módon nem 
tudják biztosítani. A személyes gondoskodás során érvényesülnek 
az ellátottak emberi és állampolgári jogai.  
 
 

I. Fejezet 
 
 

Általános rendelkezések 
 

I. cím 
 

A rendelet célja 
 

1. § 
 

E rendelet célja, hogy az Önkormányzat a helyi sajátosságokra 
figyelemmel szabályozza az általa biztosított szociális ellátásokat, 
azok igénybevételét, a fizetendő térítési díjat, valamint az 
étkeztetés vonatkozásában a jogosultság feltételeit. 
 

2. § 
 
Az Önkormányzat a szociális ellátások keretében nyújtott szociális 
alapszolgáltatásokat a Szociális Szolgáltató Központ (a 
továbbiakban: SzSzK) szervezetéhez integrált intézményi 
egységek működtetésével biztosítja. 
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II. cím 
 

A rendelet hatálya 
 

3. § 
 

E rendelet hatálya kiterjed az Szt. 3. § (1) – (3) bekezdéseiben, 
valamint az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott, 
Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő személyekre. 
 

4. § 
 
E rendeletet kell alkalmazni a SzSzK intézményi egységei által 
nyújtott szociális ellátások vonatkozásában.  
 
 

III. cím 
 

A Képviselő-testület hatáskörei és az átruházott hatáskörök 
 

5. § 
 
A Képviselő-testület  
a) megalkotja, illetve módosítja a SzSzK  alapító okiratát, 
b) elfogadja a megszüntető okiratot a SzSzK intézményi 
egységének megszüntetése esetében, 
c) elfogadja az intézmény költségvetését, 
d) jóváhagyja az Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsággal 
együttesen a SzSzK Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
e) meghatározza a szociális ellátások intézményi térítési díját, 
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a SzSzK 
intézményvezetője tekintetében, 
g) elfogadja Hajdúszoboszló város Szociális 
Szolgáltatástervezési Koncepcióját, felülvizsgálja kétévenként, és 
szükség szerint módosítja. 
 

6. § 
 
Az Egészségügyi, Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 
átruházott hatáskörben 
a) jóváhagyja  
aa) a SzSzK intézményi egységeinek szakmai programját,  
ab) a SzSzK nappali ellátást nyújtó Idősek Klubjának házirendjét, 
b) értékeli az intézményi egységekben végzett szakmai munka 
eredményességét évente egy alkalommal, valamint 
c) vizsgálja az intézményi egységek működésének 
törvényességét, 
d) dönt  
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da) a szociális ellátás igénybevételéről, amennyiben a jogosult, 
illetve törvényes képviselője nem ért egyet az intézményvezetőnek 
a szociális ellátás iránti kérelemről hozott döntésével,   
 
db) a fizetendő térítési díjról, amennyiben az ellátásra jogosult, 
illetve törvényes képviselője, vagy a fizetésre kötelezett nem ért 
egyet az intézményvezetőnek a személyi térítési díjra vonatkozó 
döntésével.   
dc) dönt a személyi térítési díj csökkentéséről, elengedéséről, 
amennyiben az ellátásra jogosult, illetve törvényes képviselője, 
vagy a fizetésre kötelezett nem ért egyet az intézményvezetőnek a 
személyi térítési díj csökkentéséről, elengedéséről hozott 
döntésével.   
 

7. § 
 
A Polgármester átruházott hatáskörben gyakorolja a SzSzK 
intézményvezetője tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat. 
 

II. Fejezet 
 

Eljárási rendelkezések 
 

I. cím 
 

A szociális ellátás igénybevételének módja 
 

8. § 
 

(1) A SzSzK intézményi egységei által nyújtott szociális 
ellátások igénybevétele önkéntes, és kérelemre történik. 
 
(2) A szociális ellátás iránti kérelmet az ellátást igénylő, vagy 
törvényes képviselője terjeszti elő a Szt. 93. § (2)-(3) 
bekezdéseiben foglaltak szerint. A szolgáltatás igénybevételi 
kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. 
 
(3) A kérelem benyújtását követően az intézményvezető, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételéről szóló  /1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet (a 
továbbiakban: igénybevételi rendelet) 4. § (3) bekezdésében, és 9. 
§-ában foglaltak szerint – egyszerűsített előgondozást végez.  
 
(4) A kérelemről az intézményvezető dönt, amelyről írásban 
értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. 
 
(5) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló 
értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
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Bizottsághoz fordulhat. A Bizottság az igénybevételről határozattal 
dönt.  

 
(6) A Bizottság határozata ellen a kézhezvételtől számított 
tizenöt napon belül a Képviselő-testületnél fellebbezéssel lehet 
élni. A fellebbezést a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda 
Egészségügyi, Szociális Csoportjánál (továbbiakban: Szociális 
Csoport) kell benyújtani. 
 

II. cím 
 

Az intézményi jogviszony létesítése 
 

9. § 
 

(1) Szociális ellátás intézményi jogviszony keretében vehető 
igénybe. A családsegítést szociális rászorultság vizsgálata nélkül 
igénybe lehet venni. 
 
(2) Az intézményi jogviszonyt az Szt. 94. § (1) bekezdésének 
b), c) pontjában foglaltak, vagy a SzSzK intézményvezetőjének 
intézkedése alapozza meg. 
 
(3) Az intézményi jogviszony - a családsegítés és a Támogató 
Szolgálat információs szolgálata kivételével - az intézményvezető 
és az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője között írásban 
kötött megállapodással létesül.  
 
(4) A megállapodás tartalmát a Szt. 94/B. § (2) bekezdése, 
valamint az intézményi egységek Szakmai programjának 
melléklete határozza meg.  

 
 

III. cím 
 

Az intézményi jogviszony megszűnése  
 

10. § 
 
(1) Az intézményi jogviszony, ezzel egyidejűleg a szociális ellátás 
megszűnik  
a) a SzSzK jogutód nélküli megszűnésével, 
b) a jogosult halálával, 
c) az ellátás igénybevételére kötött határozott idejű megállapodás 
esetén az abban megjelölt határidő lejártával, kivéve, ha a jogosult 
a határidő módosítását kérte, és az a vonatkozó jogszabályok 
alapján meghosszabbítható, 
 
(2) A SzSzK intézményvezetője az intézményi jogviszonyt, és 
ezzel egyidejűleg a szociális ellátást megszünteti 
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a) az igénybevevő, illetve törvényes képviselője kérelmére,  
b) ha a jogosult, illetve a fizetésre kötelezett a térítési díjat 
három hónapig nem fizeti meg, és fizetési kötelezettségét az 
intézményvezető írásbeli felszólításában meghatározott időpontig 
nem teljesíti, 
c) a jogosult másik intézménybe történő áthelyezésekor, 
d) a házirend súlyos megsértése esetén. 
 

11. § 
 
(1) Az intézményi jogviszony megszűnését a SzSzK 
intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg.  
 
 
(2) Az intézményvezető az ellátás megszűnéséről, illetve az 
intézményi jogviszony megszüntetéséről, valamint a jogorvoslat 
lehetőségéről írásban értesíti a jogosultat, illetve törvényes 
képviselőjét. 
 
(3) Amennyiben az ellátást igénylő, illetve törvényes 
képviselője az intézményvezető döntését vitatja, az arról szóló 
értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
Bizottsághoz fordulhat. A Bizottság határozattal dönt az 
intézményi jogviszony megszüntetéséről. 
 
(4) A Bizottság döntése ellen a kézhezvételtől számított tizenöt 
napon belül a Képviselő-testületnél fellebbezéssel lehet élni. A 
fellebbezést a Szociális Csoporthoz kell benyújtani. 
 
 
 

III. Fejezet 
 

Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás 
formái 

 
I. cím 

 
Személyes gondoskodást nyújtó intézményi egységek 

 
 

12. § 
 
(1) A szociális alapszolgáltatásokat a SzSzK alábbi személyes 
gondoskodást nyújtó intézményi egységei biztosítják: 
 
a) Étkeztetés, 
b) Házi segítségnyújtás, 
c) Családsegítés, 
d) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
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e) Támogató Szolgálat, 
f) Nappali ellátás. 
 
(2) Az intézmény székhelyének és az intézményi egységek 
telephelyének címét és elérhetőségét e rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza. 
 

Alapszolgáltatások 
 

1. Étkeztetés 
 

13. § 
 
(1) A SzSzK az étkeztetés keretében naponta ebédet 
biztosít, amelyet elvitellel, illetve kiosztó helyről, vagy lakásra 
szállítással lehet igénybe venni. 
 
(2) Étkeztetésre jogosult az a szociálisan rászorult 
személy, aki  
a) egészségi állapota, 
b) fogyatékossága,  
c) pszichiátriai betegsége, 
d) szenvedélybetegsége,  
e) hajléktalansága,  
f) létfenntartást veszélyeztető élethelyzete, vagy 
g) életkörülményeinek kedvezőtlen változása 
h) miatt ezt önmaga, illetve eltartottja részére más módon 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képes biztosítani. 
 
(3) A jogosultságot  
a) a (2) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott esetekben 
orvosi, szakorvosi igazolással, szakvéleménnyel, az Szt. 65/C. §-
ának (6) bekezdése szerinti irattal, 
b) a (2) bekezdés e)-g) pontjaiban meghatározott körülmények 
fennállását bizonyító irattal, vagy nyilatkozattal   
kell igazolni.  
 
(4) Az étkeztetés igénybevétele iránt benyújtott kérelemhez 
mellékelni kell 
a (3) bekezdésben foglaltak szerint a jogosultsági feltételt igazoló 
iratot, illetve annak másolatát, vagy nyilatkozatot, és 
a jegyző által kiadott jövedelemigazolást. 
 
(5) Étkeztetés a szociálisan nem rászorult személy részére is 
biztosítható. 
 
(6) Hajléktalan személy részére a SzSzK konzerv 
melegítésével egy tál meleg ételt tud biztosítani. 
 
 



 42 

2. Házi segítségnyújtás 
 

14. § 
 
(1) A házi segítségnyújtást a szociálisan rászorult illetve 
szociálisan nem rászorult személyek vehetik igénybe. 
 
(2) A házi segítségnyújtás igénybevételére irányuló kérelemhez 
mellékelni kell a szociális rászorultságot igazoló iratokat, illetve 
azok másolatát az Igénybevételi rendelet 22. § (2)-(6)  bekezdései 
alapján. 
 
 

3. Családsegítés 
 

15. § 
 

 (1) A SzSzK Családsegítő Szolgálata a Szt. 64 §-a által előírt 
családsegítést, a település valamennyi lakosa számára biztosítja. 
 
 
(2) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele történhet: 
önkéntes alapon,  
veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszeren keresztül,  
a Szt. 37/D §-a szerinti együttműködési kötelezettség alapján.  
 
(3) Az együttműködés megszűnik: 
a jogosult saját kérésére, 
az előzetesen együttműködésre kötelező Szociális Csoport 
szociális segélyt megszüntető határozata alapján 
 
(4) A családsegítés térítésmentesen vehető igénybe. 
 
(5) A Családsegítő Szolgálat az aktív korú nem foglalkoztatott, 
rendszeres szociális segélyben részesülő ügyfelek hatékonyabb 
segítése érdekében a Szociális Csoport valamint a Munkaügyi 
Központ együttműködésével munkacsoportot működtet. 
 
(6) A SzSzK lakossági felajánlásból, valamint az Önkormányzat 
Élelmiszer Bankkal kötött együttműködési megállapodása alapján 
a szociálisan rászorult egyének és családok számára 
adományosztást végez.  
 

 
 

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
 

16. § 
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(1) A SzSzK jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosít az 
Szt. 65. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szociálisan 
rászorult személyek részére.  
 
(2) A szociális rászorultság igazolására az igénybevételi 
rendelet 22. § (2) bekezdésének ab) alpontjában, vagy b)-d) 
pontjában meghatározott iratot, illetve annak másolatát lehet 
elfogadni. 
 
(3) Az ellátás igénybevétele iránt benyújtott kérelemhez 
mellékelni kell a (2) bekezdésben meghatározott bizonyítékokat.  
 

5. Támogató Szolgáltatás 
 

17. § 
 
(1) A támogató szolgáltatást szociálisan rászorult illetve a 
szállító szolgáltatást a szociálisan  nem rászorult személyek 
vehetik  igénybe. 
 
(2) A kérelemhez mellékelni kell a szociális rászorultságot 
igazoló iratokat és azok másolatát az igénybevételi  rendelet 22. § 
(2)-(6) bekezdései alapján. 
 

6. Nappali ellátás 
 

18. § 
 
(1) A SzSzK nappali ellátást biztosít az Szt. 65/F. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott személyek részére. 
 
(2) Az ellátás keretében a jogosult igényelheti 
a) csak napközbeni tartózkodás, vagy 
b) napközbeni tartózkodás és ott étkezés biztosítását. 
 
 

IV. Fejezet 
 

Térítési díj 
 

I. cím 
 

Általános rendelkezések 
 

19. § 

 

(1) Az ellátásokért fizetendő személyi térítési díjat 
a SzSzK intézményvezetője állapítja meg a Szt-ben, a 
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési 
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díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben és e 
rendeletben szabályozottak szerint. 
 

(2) A személyi térítési díj nem haladhatja meg a Szt. 116. § (3) 
bekezdésének a)-e) pontjaiban, valamint a 117. § (2) 
bekezdésének a) pontjában meghatározott mértéket. 
 
(3) Az intézményvezető a személyi térítési díj 
mértékéről és megfizetésének módjáról írásban értesíti a 
jogosultat, illetve törvényes képviselőjét, valamint a fizetésre 
kötelezett személyt.  
 

(4) Ha a személyi térítési díj megállapításával a jogosult, illetve 
törvényes képviselője, vagy a fizetésre kötelezett személy nem ért 
egyet, az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
Bizottsághoz fordulhat. A Bizottság határozattal dönt a személyi 
térítési díjról.  

 
(5) A Bizottság döntése ellen a kézhezvételtől számított tizenöt 
napon belül a Képviselő-testületnél fellebbezéssel lehet élni. A 
fellebbezést a Szociális Csoportnál kell benyújtani. 
 

20. § 

 
Az intézményvezető által meghatározott tárgyhavi személyi térítési 
díjat a megállapodásban foglaltak szerint kell befizetni a SzSzK 
számlájára. 
 

II. cím 
 

A térítési díjak mértéke és a fizetésre kötelezettek köre 
 

21. § 
 

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési 
díjait 2/a. számú melléklet tartalmazza. 
 

22. § 
 
Az ellátásokért fizetendő térítési díjat az Szt. 114. § (2) 
bekezdésében meghatározott kötelezettnek kell megfizetni. 
 

23. § 
 

A családsegítés, és a támogató szolgálat információs 
szolgáltatása térítésmentes. 

 
24. § 
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(1) A SzSzK ingyenes ellátásban részesíti azt: 
a) aki jövedelemmel nem rendelkezik, 
b) étkeztetés és házi segítségnyújtása esetében azt akinek a 
családja vagy tartásra köteles és képes hozzátartozója 
jövedelemmel nem rendelkezik. 
 

III. cím 
 

A személyi térítési díj csökkentésének, elengedésének esetei és 
módja 

 
25. § 

 
 (1) Az igénybevevő a SzSzK intézményvezetőjétől a személyi 
térítési díjának csökkentését, vagy elengedését kérheti, ha 
életkörülményeiben kedvezőtlen változás következett be, 
különösen ha  
a) elemi kárt szenvedett,  
b) bűncselekménnyel, különösen lopással, vagy rablással 
megkárosították, 
c) lakásában rendkívüli esemény (pl. csőtörés) miatt 
súlyos kár keletkezett, 
d) egészségében állapotrosszabbodás következett be, 
 
e) családi körülményeiben rendkívüli élethelyzet alakult 
ki, különösen tartós betegség, fogyatékos hozzátartozó 
gondozása, vagy haláleset miatt,  
f) létfenntartását veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzet alakult ki, vagy  
g) akinek jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. 
 
(2) A kérelemhez mellékelni kell az életkörülményeiben 
bekövetkezett kedvezőtlen változást igazoló iratokat, illetve azok 
másolatát, vagy az igénybe vevő nyilatkozatát. 
 
 (3) A személyi térítési díjat az intézményvezető legfeljebb hat 
hónap időtartamig csökkentheti, vagy elengedheti. 
 
(4)  Ha a jogosult, illetve törvényes képviselője, vagy a fizetésre 
kötelezett személy az intézményvezető döntésével nem ért egyet, 
az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a 
Bizottsághoz fordulhat. A Bizottság dönt a személyi térítési díj 
helybenhagyásáról, csökkentéséről vagy elengedéséről.  
 
(5) A Bizottság döntése ellen a kérelmező a kézhezvételtől 
számított 15 napon belül a Képviselő-testülethez címzett, de a 
Szociális Csoportnál benyújtandó fellebbezéssel élhet. 
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IV. Fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

26. § 
 
(1) E rendelet 2008. október 01-én napján lép hatályba és 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 
Hajdúszoboszló város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 
21/2007. (X. 18.) számú rendelete. 

 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

21/2008. (IX.18.) számú rendelete 
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  

 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10. § (1) 
bekezdésében, a 25. § (3) bekezdésének b.) pontjában, a 26. §-
ában, a 32. § (3) bekezdésében, a 37/D. § (5) bekezdéseiben, a 
38. § (9) bekezdésében, a 45. § és 46. §-aiban, 48. § (4) 
bekezdésében, valamint az 50. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A RENDELET CÉLJA 
 

1. § 
 

 E rendelet a Szt. végrehajtása érdekében a helyi sajátosságokra 
figyelemmel szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli és 
természetbeni ellátások formáit, az ellátásokra való jogosultság 
feltételeit, szervezeti kereteit, a nyilatkozat és az igazolás 
tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait, továbbá 
folyósításának és ellenőrzésének rendszerét.  
 
 

A RENDELET HATÁLYA 
 

2. § 
E rendelet hatálya kiterjed a Szt. 3. §-a (1)-(3) bekezdéseiben, 
valamint az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott, 
Hajdúszoboszló város közigazgatási területén élő személyekre. 
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ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 

 
3. § 

 
(1) A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni 
ellátások iránti kérelmeket Hajdúszoboszló Város Polgármesteri 
Hivatal Egészségügyi, Szociális Csoportjánál (a továbbiakban: 
Szociális Csoport) formanyomtatványon kell előterjeszteni. 
 
(2) Átmeneti segély hivatalból is megállapítható. 
 
(3) A szociális ellátások iránti kérelmeket folyamatosan, illetve 
a Szt-ben és a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben 
(a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozottak szerint kell 
benyújtani. 
 
(4) A kérelemhez csatolandó igazolások jegyzékét: 1.  sz. 
melléklet tartalmazza. 
 
(5) E rendelet alkalmazásában rendkívül indokolt eset: elemi 
kár, tűzeset, haláleset, bűncselekmény bekövetkeztekor 
elszenvedett kár, súlyos baleset, hosszantartó, ismétlődő kórházi 
kezelés, két hetet meghaladó táppénzes állomány, a 
nyugdíjminimum 25%-át meghaladó havi költséggel járó betegség, 
egyedül élő, idős, önellátásra képtelen személy alapvető 
szükségleteinek, megélhetésének biztosítása, gyermekét(eit) 
egyedül nevelő szülő, 4 vagy több gyermeket nevelő család, 
jövedelemmel nem rendelkező egyedül élő esete, egy család 
lakhatását biztosító ingatlan jelentős mértékű megrongálódása, 
vagy életveszélyessé válása. 
 
(6) A Szociális Csoport – e rendeletben szabályozott 
támogatásoknál - a döntés-előkészítés során a kérelmező 
szociális helyzetéről  környezettanulmányt készíthet. 
 
(7) Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt-ben, 
a Korm. rendeletben és e rendeletben meghatározott feltételek 
szerint  
1) a jegyző  
a) időskorúak járadékát,  
b) rendszeres szociális segélyt, 
c) ápolási díjat,  
d) közgyógyellátást, valamint 
e)  egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg; 
2) az Egészségügyi, Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 
átruházott hatáskörben 
méltányossági ápolási díjat, 
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átmeneti segélyt , kivétel: a 8. § (4) bekezdése, 
temetési segélyt állapít meg a 9. § (7) bekezdése szerint, 
a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás 
megtérítése összegének, pénzegyenértékének, és a kamat 
összegének csökkentéséről, elengedéséről, vagy részletekben 
történő megfizetéséről, 
 a méltányos lakásfenntartási támogatásról, e rendelet 10. § (4) 
bekezdése alapján, 
köztemetés visszafizetéséről a 11. § (3) bekezdése alapján dönt; 
3)  a polgármester  
a) köztemetést rendel el, 
b) átmeneti segélyt: 
 ba) átmeneti segélyt : 8. §  (4) bekezdése szerint, 
 bb) átmeneti segélyt: 8. § (6) bekezdése szerint, 
c) normatív, helyi kiegészítő és helyi önálló lakásfenntartási 
támogatást, 
d) temetési segélyt állapít meg.  
 
(8) A méltányossági alapon adható támogatások igénylése 
esetében a kérelmező vagy családja vagyoni viszonya 
igazolásához csatolni kell a Korm. rendelet 1. számú  
mellékletében szereplő vagyon-nyilatkozatot, gépkocsi tulajdon 
esetén forgalmi engedélyt, lízing szerződés másolatát, a 
kérelmező által nem lakott lakásról tulajdonlapot. 
 
(9) A kérelmező e § (7) bekezdés 2)-3) pontjai alapján hozott 
döntés ellen Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testületénél, e § (7) bekezdés 1) pontja és a 4. § (3) bekezdése 
alapján hozott döntés ellen az Észak-alföldi Regionális 
Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalánál a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. 
 
(10) A megállapított juttatások kifizetéséről, utalásáról, 
utalványozásáról, a Szociális Csoporttól kapott rendelkezés 
alapján, a pénzügyi fedezet időben történő biztosítása mellett a 
hivatal Pénzügyi, Gazdasági Irodája (továbbiakban: Pénzügyi 
Iroda), elsősorban a Szociális Szolgáltató Központon belül 
működő házipénztár (továbbiakban: pénztár) igénybevételével 
gondoskodik.  
Az állami támogatással nyújtott ellátások visszaigényléséről a 
Pénzügyi Iroda gondoskodik, melynek intézéséhez a Szociális 
Csoport illetékes dolgozója segítséget nyújt, információt ad. 
 
 

Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 
 

4. § 
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(1) A Szt-ben, valamint e rendeletben meghatározott feltételek 
hiányában, vagy azok megsértésével nyújtott szociális ellátást 
meg kell szüntetni. 
 
(2) A szociális ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen 
igénybevevő személyt megtérítésre kell kötelezni az Szt. 17. § (1)-
(3) bekezdéseiben foglaltak szerint.  
 
(3) A jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátás esetében a 
megtérítés összegének, pénzegyenértékének, és a kamat 
összegének méltányosságból történő csökkentésére, 
elengedésére, vagy részletekben történő megfizetésére a Szt. 17. 
§ (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.  
 
(4) Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátás 
esetében - a Szt. 17. § (5) bekezdése alapján - a megtérítés 
összegének, pénzegyenértékének, és a kamat összegének 
méltányosságból történő csökkentéséről, elengedéséről, vagy 
részletekben történő megfizetéséről a Bizottság engedélyezhet: 
  a)  részletfizetést,  ha a kötelezett 
aa) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy 
ab) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el 
  b) csökkentést, ha a kötelezett  
ba) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy 
bb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, 
  c) elengedést, ha a kötelezett 
ca) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, vagy 
cb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét nem éri el. 
 
(5) A szociális ellátásban részesülőknek az ellenőrzést 
végzővel együtt kell működnie.  
Az együttműködés hiánya vagy az ellátásban részesülő 
rosszhiszemű magatartása, melynek eredménye a jogosulatlan 
igénybevétel, az ellátás megszüntetését vagy az igénybe vett 
ellátás visszakövetelését vonhatja maga után. 
 
 

EGYES ELLÁTÁSOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES 
SZABÁLYOK 

 
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások  

 
Időskorúak járadéka 
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5. § 
 

Időskorúak járadékára jogosult az, aki az Szt. 32/B. §-ában foglalt 
feltételeknek megfelel.  
 
 

Rendszeres szociális segély 
 

6. § 
 
(1) Rendszeres szociális segélyre jogosult az, aki a Szt. 37/A. 
§-ban foglaltaknak megfelel.  
 
(2) Az aktívkorú nem foglalkoztatott személy a rendszeres 
szociális segély folyósításának feltételeként együttműködésre 
köteles.  
 
(3) Az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása 
érdekében Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (a 
továbbiakban: Önkormányzat) az együttműködésre a  SzSzK – 
Családsegítő Szolgálatát jelöli ki. 
 
(4) Az együttműködés tartalma: a nem foglalkoztatott személy 
köteles 
a) nyilvántartásba vetetni magát a Családsegítő Szolgálat 
egységében történő megjelenésekor, és 
b) eleget tenni a beilleszkedését segítő program 
megvalósítására kötött megállapodásban foglaltaknak. 
 
(5) A beilleszkedést segítő program típusai: 
a) együttműködés a Munkaügyi Központtal, 
b) mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos 
foglalkozás, 
c) egyéni készség-, és képességfejlesztő foglalkozás, 
d) életvezetési tanácsadás, 
e) munkavégzésre felkészítő és integráló program, 
f) képzési, átképzési program, 
g) munkalehetőség elfogadásának kötelezettsége. 
 
 
(6) A beilleszkedést segítő program feltételeinek biztosítása 
érdekében a Családsegítő Szolgálat megállapodást köt a 
Munkaügyi Központtal. 
 
(7) A nem foglalkoztatott személy a Családsegítő Szolgálattal 
történő együttműködés keretében az alábbiak szerint köteles 
eljárni: 
a) meg kell jelennie a Családsegítő Szolgálatnál a 
jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 
15 napon belül, és nyilvántartásba vetetni magát, 
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b) részt kell vennie az egyéni élethelyzetéhez igazodó 
beilleszkedését segítő program kidolgozásában, 
c) megállapodást kell kötnie írásban a beilleszkedését segítő 
program megvalósítására a nyilvántartásba vételtől számított 
hatvan napon belül, 
 
 
d) eleget kell tennie a beilleszkedését segítő program 
megvalósítására kötött megállapodásban foglaltaknak, 
e) meg kell jelennie a Családsegítő Szolgálat által megjelölt 
időpontban, 
f) a megállapodásban foglaltak szerint köteles együttműködni 
a kijelölt szerv munkatársával. 
 
(8) A nem foglalkoztatott személy az együttműködési 
kötelezettségét megszegi, ha e § (7) bekezdésének b)-f) 
pontjaiban foglaltakat nem teljesíti. 
 
(9) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a 
Családsegítő Szolgálat az alábbiak  szerint jár el: 
a) három munkanapon belül írásban megkeresi a jogosultat, 
amelyben 
aa) tájékoztatást kér az együttműködési kötelezettség 
megszegésének okáról, 
ab) tájékoztatást ad az együttműködési kötelezettség 
megszegésének következményeiről. 
b) A Családsegítő Szolgálat vizsgálja a mulasztás okát. 
Amennyiben a nem foglalkoztatott személy: 
ba) önhibáján kívül nem tett eleget kötelezettségének – melyet 
nyolc napon belül igazolni köteles – megkezdi, illetve folytatja az 
együttműködést, 
bb)  önhibájából nem tett eleget kötelezettségének, soron kívül, 
írásban jelzi a jogosultságot megállapító szervnek az 
együttműködés létrejöttének elmaradását, illetve megszegését. 
 
(10) A rendszeres szociális segélyben részesülő, ha az e § (8) 
bekezdésében foglaltakat megszegi - a Családsegítő Szolgálat 
értesítése alapján - a jogosultságot megállapító szerv a 
rendszeres szociális segély összegét - a mulasztást követő hónap 
első napjától -3 hónapig, 75%-os mértékben folyósítja. 
 
(11) A nem foglalkoztatott személy az együttműködési 
kötelezettségét súlyosan megszegi, ha: 
a. a (7) bekezdés a) pontjában foglaltakat nem teljesíti, 
b. nem fogadja el: 
ba) az önkormányzat, illetve 
bb) a Munkaügyi Központ által felajánlott megfelelő 
munkát, 
b) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatását a 
munkáltató rendkívüli felmondással szünteti meg, 
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c) az együttműködést két éven belül ismételten megszegi, 
d) a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények 15 napon belüli bejelentését elmulasztotta, 
e) a Szt. 25.  § (4)-(6) bekezdések  szerinti  felülvizsgálaton 
nem jelenik meg. 
 
(12) Amennyiben a nem foglalkoztatott személy – a (11) 
bekezdés valamely pontjában foglaltak szerint - az 
együttműködési kötelezettségét súlyosan megszegi, az ellátást 
megállapító szerv a határozathozatal hónapjának utolsó napjától a 
segély folyósítását megszünteti. 
 
 
(13) A Szt. 37/E. § (3)-(6) bekezdéseinek értelmében 
keresőtevékenység esetén a döntéshozó a segélyt 
továbbfolyósítja, feltéve, hogy az ügyfél a keresőtevékenység 
fennállását minden hónap 15-ig igazolja.  
Amennyiben az ügyfél az igazolást megadott határidőben 
nem csatolja, vagy nem tesz nyilatkozatot a szociális segély 
folyósítását a tárgyhó 01. napjától a döntéshozó megszünteti. 
 

 
Ápolási díj 

 
7. § 

 
(1) Ápolási díjra jogosult az, aki az Szt. 41. – 43/A. §-ában foglalt 
feltételeknek megfelel.   
 
(2) Az Szt. 43/B. §-a alapján méltányossági ápolási díjat állapít 
meg a döntéshozó a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy 
otthoni ápolását, gondozását végző, a Ptk.   685. §  b) pontjában 
felsorolt nagykorú hozzátartozó kérelmező részére, ha  
az ápolt is Hajdúszoboszlón lakik, 
az ápolást ellátó hozzátartozó családjában az egy főre eső 
jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
(továbbiakban nyugdíjminimum)         150 %-át nem haladja meg, 
az ápoló és családja az Szt. 4. §-a szerinti vagyonnal nem 
rendelkezik, kivéve az ápolási tevékenységet segítő 1 
személygépkocsit, melynek becsült forgalmi értéke a mindenkori 
nyugdíjminimum 100-szorosát nem haladja meg. 
 
(3) Az ápolási díjra való jogosultságot és folyósítást meg kell 
szüntetni, ha  
- az ápoló ápolási kötelezettségét nem teljesíti – 3 
alkalommal ellenőrzési jegyzőkönyvet kell készíteni a Korm. 
rendelet 27. § (2) bekezdésben foglaltak szerint.  
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(4) Az ápolási kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséhez a 
SzSzK házi segítségnyújtás szakembereinek közreműködése 
igénybe vehető.  
 
(5) A méltányossági ápolási díj teljes összege a nyugdíjminimum 
80%-a, rendkívül indokolt esetben – e rendelet 3. § (5) 
bekezdésében foglaltak szerint - ez az összeg a nyugdíjminimum 
100%-áig növelhető. A részösszegű ápolási díj megállapítására az 
Szt. 44. § (2) bekezdése vonatkozik. 
 

 
Átmeneti segély 

 
8. § 

 
 (1) Átmeneti segély adható annak a személynek illetőleg 
családnak – alkalmanként – aki létfenntartást veszélyeztető 
rendkívüli élethelyzetbe került, valamin időszakosan, vagy 
tartósan létfenntartási gondokkal küszködik, különösen: 
a) akinek ingatlana elemi csapás következtében nagymértékben 
megrongálódott, 
b) aki a közüzemi szolgáltatónál fennálló díjtartozását más módon 
nem tudja megoldani, 
c) akinek a krónikus, hosszantartó betegsége jelentős 
jövedelem kiesést okoz, 
 
 
d) akinek lakásában rendkívüli esemény (pl.: csőtörés) miatt 
súlyos kár keletkezett, 
e) aki speciális betegségben szenved (pl: cukorbetegség, 
sclerosis multiplex), 
f) akinek gyógyszerszükséglete a jövedelme alapján nem 
biztosított, 
g) aki önmaga és családja megélhetését más módon nem tudja 
biztosítani, 
h) aki szabadságvesztés büntetéséből egy hónapnál nem 
régebben szabadult, feltéve, ha börtön keresményéből az alapvető 
szükségleteinek kiadásait nem tudja fedezni. 
 
 
 (2)  Alkalmanként átmeneti segély adható, ha: 
 a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át, 
egyedül élő, egyedül álló esetén 150 %-át nem haladja meg, és az 
Szt. 4. §-a szerinti vagyonnal nem rendelkezik.  
 
 
(3)  A bizottság a 8. § (2) bekezdésében meghatározott 
feltételektől a 8. § (1) bekezdés a) ; b); c)pontjainál plusz 50%-kal, 
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ugyanezen  § (1) bekezdés  d)-h) pontjainál plusz 20%-kal 
eltérhet. 
 
(4)  A polgármester e § (1) bekezdés f); g); h) pontokban 
meghatározott élethelyzetek enyhítésére 10.000 Ft-ig, a Bizottság 
ezen összeg felett adhat átmeneti segélyt. 
 
 
 (5)  A Bizottság átmeneti segély keretében időszaki támogatást 
nyújthat –annak a kérelmezőnek, aki átmenetileg jövedelemmel 
nem rendelkezik - évente egyszer, általában 2-4 hónapra – a 
kérelem benyújtása hónapjának első napjától. A havi segély 
összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80 %-át. 
 
 
(6)  A polgármester jövedelem és vagyon vizsgálat nélkül 
átmeneti segélyben részesíti a 100. életévüket elérő illetve 
meghaladó idős személyeket évente, születésnapjuk alkalmából. 
A segély összege 50.000 Ft, melynek kifizetése készpénzben 
történik.  
 
(7)  Közös háztartásban élő családtagok külön-külön nem 
részesülhetnek átmeneti segélyben. 
 
 
(8) Az életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása 
céljából illetékességre és hatáskörre tekintet nélkül biztosított 
átmeneti segélyt, a rászoruló lakóhelye szerint illetékes 
önkormányzattól vissza kell igényelni. 
 
 
(9) Az átmeneti segély készpénzben, vagy természetben 
(utalvány, vásárlási jegy, közüzemi díj átvállalása stb.) 
biztosítható. Közüzemi díj tartozáshoz nyújtott átmeneti segély az 
ügyfél azonosító adatait megjelölve közvetlenül a szolgáltató 
részére kell átutalni, különösen díjtartozás, díjhátralék esetén. 

 
Temetési segély 

 
9. § 

 
 (1) Temetési segély állapítható meg annak a személynek: 
a) aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak 
ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles 
személy volt ugyan, de a temetési költségek viselése a  saját,  
illetve  családja létfenntartását veszélyezteti, és 
b) családjában az egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum 
190%-át, egyedül élő esetén a 210%-át nem haladja meg. 
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(2) Rendkívüli esetben a temetési segély a temetés költségeit 
igazoló számla hiányában is – utólagos elszámolási kötelezettség 
mellett – megállapítható. 
 
(3)A temetési segély természetbeni szociális ellátás formájában is 
nyújtható, közvetlenül a temetkezést végző gazdálkodó szervezet 
részére történő utalással. 
 
(4) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege azonos a 
köztemetésnél a 11. § (5) bekezdésében meghatározott 
összegekkel. A temetési segély összege nem lehet kevesebb 
a legolcsóbb temetés összegének 10 %-ánál. 
 
(5) A segély minimális összege: 
a) a nyugdíjminimum 180%-a, ha az eltemettető családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 130%-át nem 
haladja meg, 
b) a nyugdíjminimum 130%-a, ha az eltemettető családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 130%-160% 
között van, 
c) a nyugdíjminimum 100 %-a, ha az eltemettető családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 161%-190% 
között van. 
 
(6) Egyedül élő kérelmező esetén a jövedelemhatárt 
kategóriánként 20%-kal növelten kell figyelembe venni. 
 
(7) E § (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól a 
Bizottság plusz 15%-kal rendkívül indokolt esetben eltérhet. 
 
(8) Nem állapítható meg temetési segély, ha az elhunyt 
köztemetett volt.  
 
 

Természetben nyújtott szociális ellátások  
 

Lakásfenntartási támogatás  
 

10. § 
 
(1) Az önkormányzat: 
a) a  normatív lakásfenntartási támogatást az Szt. 38. § (1)-(8) 
bekezdése alapján, 
b) a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként 
helyi lakásfenntartási támogatást, 
c) e rendeletben szabályozott feltételekkel önálló helyi 
lakásfenntartási támogatást  
nyújt. 
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 (2) A normatív lakásfenntartási támogatás mellett a döntéshozó 
- kiegészítésként - havi rendszeres támogatást állapít meg, 
melynek összege a normatív lakásfenntartási támogatás és az 
önálló lakásfenntartási támogatás összegének a különbözete.  A 
támogatás összegét 1 évre kell megállapítani. 
 
(3) Helyi – kiegészítő és önálló - lakásfenntartási támogatás 
állapítható meg tulajdonosnak, bérlőnek, albérlőnek, 
haszonélvezőnek és szívességi lakáshasználónak ha: 
 
a) a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 
%-át feltéve, 
- hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 25%-át meghaladja, 
b) egyszemélyes háztartás esetén akkor, ha a havi jövedelme 
nem haladja meg az  öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 230 %-át feltéve, 
- hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 25%-át meghaladja és  
c) kérelmező jelenlegi lakása a helyben elfogadott lakásnagyságot 
50%-kal nem haladja meg, továbbá ha: 
d) a kérelmező és családja a Szt. 4. §-a szerinti vagyonnal nem 
rendelkezik. 
 
(4) A Bizottság e § (3) bekezdés a)-c) pontjaiban megállapított 
jogosultsági feltételektől  - kivétel az egy főre jutó jövedelem – 
méltányosságból eltérhet, ha:  
a) a kérelmező és családja pénzintézet által nyújtott lakáscélú 
hitelt, vagy albérleti díjat fizet; 
b) a kérelmező és családjában rendkívül indokolt eset áll fenn, 
a döntéshozó lakásfenntartási támogatást állapíthat meg, melynek 
összege nem haladhatja meg a havi  5.000 Ft-ot. 
 
(5) Támogatás állapítható meg komfort nélküli (ide értendő a lakás 
céljára használt külterületi ingatlan is) komfortos, félkomfortos, 
összkomfortos lakásban lakó szociálisan rászorult kérelmező 
részére, a fentiekben felsorolt feltételek fennállása esetén.  
 
(6)  A támogatás megállapításakor a helyileg elfogadott 
lakásnagyságot kell figyelembe venni, azonban a kérelmező és 
családja ettől kisebb nagyságú lakásban él, a számítás alapja a 
tényleges lakásnagyság. 
 
(7)A helyben elfogadott lakásnagyságot és az egy m2–re jutó 
elismert havi költség összegét – figyelembe véve Hajdúszoboszló 
városban jellemző költségeket - a 2. sz. melléklet tartalmazza. 
 
(8) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegét 
a Szt. 38. § (6) bekezdés a), b) pontjai és a 7. § alapján kell 



 57 

kiszámítani, de nem lehet kevesebb, mint 2.500 Ft, maximum 
összege nem haladhatja meg a 8.500 Ft-ot. A támogatás összegét 
100 Ft-ra kerekítve kell meghatározni. A helyi lakásfenntartási 
támogatást 1 évre kell megállapítani.  
 
 
 
(9) A természetben megállapított támogatás összegét a 
támogatottnak a szolgáltatást nyújtó cég számlájára - a kérelmező 
azonosító adatai és a részére megállapított támogatási összeg 
megjelölésével - közvetlenül utalja át a Pénzügyi Iroda. Az 
albérleti díjra adott támogatás a kérelmező részére a pénztárban 
készpénzben, havonta kifizethető.  
 
(10) Az önkormányzat az alábbiakban felsorolt költségekhez az itt 
meghatározott sorrendben 1-2, szükség szerint 3 költségfajtához 
nyújt támogatást:  
- önkormányzati bérlakás lakbére,  
- szemétszállítási díj /120 literes kuka igénybevétele esetén a 
díj 20-50%-a/, 
- víz- és csatornahasználati díj, 
- távhőszolgáltatás díja, 
- gázfogyasztás költsége, 
- albérleti díj, 
- villamos energia díja, 
- egyéb költség /pl.: közös költség /, 
- szén-, fa-, olajtüzelés költsége. 
 
 

Köztemetés  
 

11. § 
 

(1) A polgármesternek kell gondoskodni az elhunyt személynek 
közköltségen történő eltemettetéséről (továbbiakban: köztemetés) 
– a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül –, ha 
Hajdúszoboszló közigazgatási területén hunyt el és nincs vagy 
nem lelhető fel eltemettetésre köteles személy, illetve a temetésre 
köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. 
 
(2) A köztemetés költségeit hagyatéki teherként a területileg 
illetékes közjegyzőnél kell bejelenteni, vagy hagyaték, illetve 
hagyatéki eljárás hiányában a temetésre kötelezett személyt 
(személyeket) a köztemetés költségeinek megtérítésére kell 
kötelezni. 
 
(3) A Bizottság kérelemre, a temetésre köteles személyt a 
temetési költség visszafizetése alól részben vagy egészben 
mentesítheti, illetve részletekben történő megfizetését 
engedélyezheti: 
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  a)  részletfizetést,  ha a kötelezett 
aa) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege két és félszeresét nem éri el, vagy 
ab) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el 
  b) csökkentést, ha a kötelezett  
ba) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege kétszeresét nem éri el, vagy 
bb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, 
  c) elengedést, ha a kötelezett 
ca) egyedül élő esetén havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege másfélszeresét nem éri el, vagy 
cb) családjában egy főre jutó havi jövedelme az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét nem éri el. 
 
(4) Szt. 48. § (2) bekezdés szerint, amennyiben a köztemetett 
személy hajdúszoboszlói lakóhellyel nem rendelkezett, az utolsó 
lakóhelye szerinti települési önkormányzattól a köztemetés 
költségeit vissza kell igényelni. 
 
 
(5)  Köztemetéseknél csak a kegyeleti igényeknek 
megfelelő, legolcsóbb temetkezési kellékek és szolgáltatások 
költségeit lehet figyelembe venni, amelynek összértéke a 
szolgáltatóval            (Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt.) 
történt megállapodás alapján: 

- hamvasztásos temetés esetén:    100.000 Ft 
- koporsós temetés esetén:    110.000 Ft. 

 

(6) A köztemetés költsége magába foglalja az egészségügyi 
intézményben végzett halottkezelési tevékenység és a 
halottszállítás díját is.  
 
 

Közgyógyellátás 
 

12. § 
 
Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult az, aki a Szt. 50. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak megfelel. 

 
 

13. § 
 
Normatív jogcímen - egy évi időtartamra - közgyógyellátásra 
jogosult az, aki a Szt. 50. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek 
megfelel.  
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14. § 

 
 (1)  Méltányosságból - egy év időtartamra – közgyógyellátásra 
jogosult az a szociálisan rászorult személy,  
a)  akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át, valamint a havi rendszeres gyógyító ellátás 
költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 20%-át,  
b) aki egyedül él és jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210%-át, valamint a 
havi rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri, vagy meghaladja 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át, 
c)  aki, illetve akinek családja  a Szt. 4. §-a  szerinti vagyonnal 
nem rendelkezik. 
 
 
 (2)  A méltányossági közgyógyellátásra az Szt. 49. §, 50. § (4)-
(6) bekezdése, 50/A. §, 50/B. § és az 52. §-aiban foglaltakat 
alkalmazni kell. 
 

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 
 

15. § 
 
Az Szt. 54. §-ában foglalt esetekben a szociálisan rászorult 
személy részére egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való 
jogosultság fennállásáról a települési önkormányzat jegyzője 
hatósági bizonyítványt állít ki.  
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

16. § 
 
 (1) E rendelet 2008. október 01-én lép hatályba azzal, hogy 
rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 21/2007. (X. 18.) számú rendelete. 
 

 

Tizedik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
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Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Örvendi László) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
  210/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Támogató szolgáltatást, közösségi ellátásokat és 
alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadása 
és támogatása SZOC-BF-08-T megnevezésű pályázatot 
támogatja.  
 
A Támogató Szolgálat működéséhez – az állami finanszírozáson 
felül – 6.078eFt-ot a Szociális Szolgáltató Központ 2009. évi 
költségvetésébe betervez.  
 
Határidő:  2008. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

 
 

Tizenegyedik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság és a városfejlesztési, műszaki 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az 1. pontot egyhangúlag támogatta.  
 
Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1. pontját 15 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Örvendi László, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc) szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
  211/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a Beruházási Munkacsoport 7/2008. (VIII. 01.) sz. 
határozatát, miszerint elegendő forrás hiányában 2008. évben 
nem készítteti el a város átfogó forgalmi rend felülvizsgálatára 
vonatkozó szakértői anyagot. 
 
Határidő:- 
Felelős:  - 

 

Tizenkettedik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Örvendi László, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. 
Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  212/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Médy-Libagát utcák burkolatfelújítása ÉA-TEUT 2008. pályázat 
keretében történő megvalósításához a csökkentett mértékű 
támogatás megítélése következtében szükségessé váló többlet 
önerő 1.401.895,- Ft összegét a 2008. évi városi költségvetés 
beruházási táblázatában szereplő, Szilfákalja 16.sz. alatti játszótér 
felújítás pályázati önerejéből csoportosítja át.  
 
Ennek következtében a Médy-Libagát utcák burkolatfelújítása 
projekt költségei az alábbiak szerint alakulnak: 
 
A beruházás teljes bruttó összege  :    18.824.496,-Ft 
Az önerő bruttó összege                  :    10.938.943,-Ft 
A megítélt támogatás összege         :      7.885.553,-Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt 
megvalósításához szükséges 10.938.943,-Ft összegű hitel 
felvételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
                jegyző 
 

Tizenharmadik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi 
István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Örvendi 
László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
  213/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
utcanév táblák  HÖF-TEKI pályázat keretében történő 
beszerzéséhez a csökkentett mértékű támogatás megítélése 
következtében szükségessé váló többlet önerő 340.736,-Ft 
összegét a 2008. évi városi költségvetés beruházási táblázatában 
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szereplő, Szilfákalja 16.sz. alatti játszótér felújítás pályázati 
önerejéből csoportosítja át.  
 
Ennek következtében az utcanév táblák beszerzése  
megnevezésű projekt költségei az alábbiak szerint alakulnak: 
 
A beruházás teljes bruttó összege  :    4.867.644,-Ft 
Az önerő bruttó összege                  :    1.801.029,-Ft 
A megítélt támogatás összege         :    3.066.615,-Ft 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a projekt 
megvalósításához szükséges 1.801.029,-Ft összegű hitel 
felvételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
                jegyző 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság és a városfejlesztési, műszaki 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi 
István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Örvendi 
László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
  214/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a Csipkéskert villamos energia ellátásának kiépítését 
önkormányzati támogatással.  
 
Utasítja a jegyzőt, kérje meg az áramszolgáltató új tájékoztatását 
a létesítés feltételeiről, majd ennek ismeretében az érintettekből - 
minimum 296 főből álló – az építőközösséget szervezze meg. 
 
A fejlesztéshez az önkormányzat támogatásként a fizetendő 
költségek 50 %-át - maximum bruttó 840.000,-Ft összeget - 
biztosítja hitelből, mely összeg a résztvevők számától függően 
csökkenhet.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés és az 
áramszolgáltatóval kötendő fejlesztési szerződés (pénzeszköz 
átadás ) aláírására.   
 
Határidő: áramszolgáltató ütemterve szerint 
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Felelős: jegyző 
              polgármester 

 

Tizenötödik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság és a városfejlesztési, műszaki 
bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Nagy vitát váltott ki az anyag, hiszen 
csak a városközpont, a központi parkok, utcák fásítása szerepel benne, holott 
minden körzet képviselője összegyűjtötte az igényeit a fásításra. Négy-öt 
körzetre ez alapján egyáltalán nem jutna fa. A bizottságok ezért úgy döntöttek, 
hogy a hivatal dolgozza át az előterjesztést  
 
Marosi György Csongor: A közmű-fejlesztések következtében a Bányász utca 
elején sok fa ki lett vágva, ezért oda nyolc-tíz darab fa beültetését kéri.  
 
Vágó Zsolt: A városfejlesztési iroda minden képviselőnek kiküldött egy levelet, 
melyben kérte, hogy július 31-ig adják le a képviselők a fásításra vonatkozó 
igényüket. A külső körzetekre azonban nem jutott fa, így a képviselők 
hiteltelenné váltak a lakosság előtt.  
 
Szilágyi Pál Gyöngyi: Azt kérte a kiküldött levélben a képviselőktől, hogy a 
tervezett összeg felhasználására tegyék meg javaslataikat, szem előtt tartva a 
közparkok állapotát. Nem körzetekben gondolkodott az iroda, hanem városban. 
A sorfákra vonatkozó javaslatok 80%-a képviselői javaslat volt. A csatornázási 
időszakban a peremkerületek 1800 darab fát kaptak.  
 
Váradi Ferenc: Az előterjesztésben csak földlabdás fák szerepelnek, 10.000. Ft 
alatt nem található fa. Ezzel nem ért egyet. A felhasználható keretet a 10 
körzetre kellett volna felosztani, de a külső körzetekre nem jutott, csak a 
központra. Új előterjesztést kell készíteni, amelyben már a külső körzetek is 
kapnak fákat.  
 
Nagy Bálint: A város 20 millió forintot különített el műfüves pálya építésére. Ez 
azonban nem fog megvalósulni, ezért javasolja, hogy a fásításhoz szükséges 10 
millió forint legyen ebből a keretből megszavazva.  
 
Majoros Petronella: Támogatja Nagy Bálint képviselő úr javaslatát. Kéri, hogy 
amennyiben új előterjesztés készül a fásításról, azt a mezőgazdasági bizottság 
is tárgyalja meg.  
 
Máté Lajos: A fásítás szakmai kérdés. Javasolja, hogy fogadja el a testület az 
előterjesztést ilyen formában.  
 
Dr. Sóvágó László: Több pályázatot is nyert az önkormányzat, amelyhez az 
önerőt biztosítani kell, vagyis nincs felesleges 20 millió forintja az 
önkormányzatnak elkülönítve. Ezzel mindenki legyen tisztában.  
 
Örvendi László: Javasolja, hogy kerüljön vissza az irodához átdolgozásra az 
előterjesztés. A következő ülésen döntsön a testület, ezt követően azonnal 
kezdődjön meg az ültetés. A város központja felé legyen földlabdás az ültetés, a 
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többi területen pedig ültessenek husángokat. A felhasználható összegért 2500 
darab facsemetét lehetne ültetni.  
 
A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint a következő testületi ülésre 
készüljön új előterjesztés, 9 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Nagy Bálint, 
Kanizsay Béla, Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó 
Zsolt, Dr. Sóvágó László), 1 nem (Erdei Gyula) szavazat és 7 tartózkodás 
(Kocsis Róbert, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő) mellett támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
  215/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztést visszaadja átdolgozásra az illetékes szakirodának 
azzal, hogy azt a következő testületi ülésre ismételten terjessze 
be.  
Az átdolgozásnál vegye figyelembe a földlabdás és a husánggal 
való beültetés lehetőségét.  
Vizsgálja meg az illetékes szakiroda, hogy a város mely részein 
fontos a földlabdás beültetés, mely közterületeken elegendő a 
husáng és a rendelkezésre álló pénzügyi keret hogyan osztható 
meg, milyen mértékű fásítás valósítható meg úgy, hogy a 
képviselői igények is figyelembe vehetők legyenek.  
 
Határidő: 2008. november 30.  
Felelős: jegyző  

 

Tizenhatodik napirend: 
 
Váradi Ferenc: A 143/2008. (VI. 12.) számú határozatról júniusban döntött a 
testület, de azóta sincs megoldva az ügy.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Örvendi László) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
  216/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szeptember 
hónapban adott jelentést tudomásul veszi. Felhatalmazza a 
polgármestert az ÁROP-2007-1-A-2/A kódszámú felhívásra 
benyújtandó, a polgármesteri hivatal szervezetfejlesztését célzó 
„Ráció, információ, kommunikáció, konzultáció – 
szervezetfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat aláírására.   
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Határidő: pályázati kiírás szerint 
Felelős:   polgármester 

        jegyző 
  

Tizenhetedik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint: Kérdést tett fel, melyre Dr. Sóvágó László válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: Jó az előterjesztés, támogatja. Történjen időben tájékoztatás a 
következő évi részvételről.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Örvendi László) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
  217/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elismerését fejezi ki Csontos Evelinnek a Nemzeti Vágtán nyújtott 
nagyszerű teljesítményéért.  
A nevező várost megillető elnyert díjból a más támogatók által ki 
nem fizetett, számlával igazolt, indokolt költséget a versenyző 
részére meg kell téríteni. Részére 300.000 Ft sikerdíjat állapít 
meg. A maradék összeget – egy későbbi döntéssel – a jövő évi 
nevezésre, illetve a város lovassportjára kívánja fordítani.  
 
Határidő: 2008. december 31.  
Felelős:    irodavezető-főkönyvelő  

 

Tizennyolcadik napirend:  
 
Váradi Ferenc: A második résszel nem ért egyet, ezért kéri, hogy külön 
szavazzon a testület.   
 
A képviselő-testület a Szociális Gondozási Központ épületének 
akadálymentesítését 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Harsányi István, Örvendi László, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc) szavazat és 1 
tartózkodás (Nagy Bálint) mellett támogatta; a Polgármesteri Hivatal B 
épületének akadálymentesítését 13 igen (Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Örvendi 
László), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 3 tartózkodás (Kocsis Róbert, Dr. 
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Sóvágó László, Majoros Petronella) mellett támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
  218/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekről szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: Tájékoztatást adott a nyertes pályázatokról. Útfelújításra a 
Tompa, a Médy István, a Libagát utcák kaptak támogatást. Tájékoztató táblák 
elhelyezésére is nyert támogatást az önkormányzat. A Szilfákalja 37. sz. alatt 
található játszótér felújítására, illetve a Huba utca közvilágításának 
korszerűsítésére, a Bányász utca közvilágításának bővítésére, a Pávai Vajna 
utca, a Liget utca, a Szent István park közvilágításának bővítésére benyújtott 
pályázatok is nyertek. A Hőgyes Endre Gimnázium felújítására közel félmilliárd 
forintot nyert első fordulóban az önkormányzat. A csapadékvíz-elvezető 
rendszer kiépítésére, illetve a Pávai Vajna Általános Iskola felújítására benyújtott 
pályázat nem nyert.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Sóvágó László válaszolt.  
 
Vágó Zsolt: Örömmel vette, hogy a Habitat Alapítványhoz pályázatot nyújtott be 
a hivatal.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc) szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  

 
219/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

I. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézményeinek (Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, 
Közgazdasági Szakközépiskola, Bocskai István Szakképző Iskola, 
Bárdos Lajos Általános Iskola, Gönczy Pál Általános Iskola, 
Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár, Szép Ernő 
Középiskolai Kollégium, Városi Bölcsőde, Szociális Szolgáltató 
Központ és a Járóbeteg-Ellátó Centrum) létszámgazdálkodását a 
23/2008.(II.28.), 90/2008(IV.24), 91/2008.(IV.24.) és 
93/2008.(IV.24.) számú határozataival felülvizsgálta és az 
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intézményi létszámokat a melléklet szerint újra megállapította. 
Ezen határozatokat a képviselő-testület az alábbiakkal egészíti ki: 
 
„A képviselő-testület megállapítja, hogy a létszámcsökkentéssel 
érintett álláshelyeken további foglalkoztatásra az önkormányzat 
költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken nincs lehetőség,illetve 
nem tervezi az intézményekben az érintettek munkaköréhez 
illeszkedő új álláshelyek jóváhagyását.” 
 

II.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 

Huszadik napirend:  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. A tavalyi évben már döntött a testület ugyanebben a 
témában. Az előterjesztésben szereplő grafikonból jól látszik, hogy a résztvevő 
szállodákban 31%-al növekedett a német vendégek száma.  
 
Marosi György Csongor: Támogatja az előterjesztést, javasolja a képviselő-
testületnek is az elfogadását. A szóban forgó utazási irodán keresztül érkező 
vendégek által eltöltött vendégéjszakák nagyjából a felét teszik ki az összesnek.  
 
Váradi Ferenc: Nem támogatja az előterjesztést. Látható az anyagban, hogy 
csökkent a német vendégek száma. Nincs beleírva a határozati javaslatba, hogy 
a 3200 euro összeg mellett az ÁFA-t is ki kell fizetni. Nem látható az 
előterjesztésben az sem, hogy mit tett Salamon Úr annak érdekében, hogy minél 
több német vendég érkezzen a városba.  
 
Marosi György Csongor: Az előterjesztés második oldalán található egy 
táblázat, amely megmutatja, hogy mennyi volt a forgalom.  
 
Máté Lajos: A tavalyi évben az idegenforgalmi bizottság azért volt bizonytalan a 
támogatás odaítélésében, mert tartott a sikertelenségtől, mégis megszavazta a 
bizalmat Salamon Úrnak. Kéri, hogy támogassa a testület az előterjesztést.  
 
Erdei Gyula: Hajdúszoboszló az idegenforgalomból él. A turizmus az a 
gazdasági ág, ahol a bizalom a legfontosabb.  
 
Kocsis Róbert: Az előterjesztésben szereplő táblázat is meggyőző, de más 
forrásokból úgy hallotta, hogy igen eredményes volt az akció, teljesítette a célját. 
Ha a német turizmus érdekében tenni akar a város, akkor támogatni kell az 
előterjesztést.  
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Örvendi László: Véleménye szerint épp a német vendégek csökkenő számának 
érdekében kell támogatni az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Örvendi László) és 2 nem (Váradi Ferenc, Majoros Petronella) 
szavazat mellett támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  220/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Reiseagentur Salamon 2009. április 15 – szeptember 30. közötti 
Debrecenbe menetrend szerint közlekedő repülőjáratok marketing 
feladatok költségéhez 3.200.- EUR + ÁFA összeggel járul hozzá, 
melynek forrása hitel. 
 
Határidő:   2008. október 31. 
Felelős:      polgármester 

 

Huszonegyedik napirend:  
 
Lőrincz László: A határozati javaslat kiegészítését kéri: az összeg mögé 
zárójelben kerüljön be „az összes bekerülési költség változatlanul hagyása 
mellett”.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. 
Papp Jenő, Harsányi István, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Örvendi László) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
  221/2008. (IX. 18.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a Környezet és Energia Operatív Program 
keretében a Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati 
konstrukcióban megvalósítandó projekt első forduló (kódszám 
KEOP- 1.2.0.) előkészítése vonatkozásában a sajáterő mértéke 
7.563.868 forint (az összes bekerülési költség változatlanul 
hagyása mellett), melynek fedezetét a 2/2008. (II. 28.) sz. 
költségvetési rendelet 14. sz. mellékletében (beruházások) 
szennyvízcsatorna és szennyvíztelep befejezése soron lévő 
összegből biztosítja.  
 
Határidő: pályázati kiírás függvényében  
Felelős:  jegyző 
     polgármester 
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Kérdések:  
 
Majoros Petronella: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Közel 
másfél évvel ezelőtt az önkormányzat támogatását adta az Erdő dűlő 
villamoshálózatának kiépítéséhez. Ezidáig nem történt meg a villamos-
energia bevezetése. Mi ennek az oka és mikor kerül sor a kiépítésre?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Egy-két hete érkezett meg a létesítési 
engedélye a hálózatnak. Nincs pontos információja arról, mikor kezd a 
munkálatokhoz a kivitelező. Az iroda kérte az E-ON-t, hogy sorolja ezt a 
kivitelezést előbbre, de még nem érkezett válasz tőlük.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A Bányász 
utcai gázvezeték-konstrukció miatt áldatlan állapotok uralkodnak az 
utcán. Vannak-e a kivitelező által előzetesen benyújtott tervek a 
felújításra vonatkozóan és lehet-e nagyjából tudni, mikorra várható a 
munkálatok befejeződése? Van-e remény arra, hogy az ott lévő 
növényzet nem károsodik a felújítás miatt?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A közterület bontási engedélye minden 
esetben terv birtokában van kiadva. A TIGÁZ is becsatolta a 
tervdokumentációt, ami alapján elkészül a gázrekonstrukció. Az ügyben 
eljáró kollegánál meg lehet tekinteni a dokumentációt, abban 
megtalálható, hogy mikorra fejeződik be a felújítás.  
 
Váradi Ferenc: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. A közterületen történő 
munkavégzéseket, felújításokat, karbantartásokat melyik iroda köteles 
vizsgálni, engedélyezni vagy megtiltani? Többször előfordult már, hogy 
az építéshatóságon és a városfejlesztési irodán is azt az információt 
kapta, hogy nem az ő hatáskörük az ügy, így nem tudnak segíteni.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A városfejlesztési irodának vannak olyan 
hatáskörei, amelyek nem hatósági hatáskörök és amelyekben el is jár. 
Ha viszont valaki nem kér az irodától hozzájárulást közterületen történő 
építésre, felújításra, akkor az iroda nem jogosult eljárni az ügyben. 
Ebben az esetben a közterület-felügyelet az illetékes.     
 
Váradi Ferenc: A közterület-felügyeletnél is volt, ők viszont nem 
szakemberek, így nem tudnak nyilatkozni.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Kocsis Róbert: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. Hol tart 
az a régóta húzódó folyamat, melyben az önkormányzat visszakapja a 
volt 4-es főúton levő, Közútkezelő KHT kezelésében lévő 
útszakaszokat?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A tavalyi évben el lett küldve a KHT-nak a 
szerződés-tervezet, amelyet ezidáig nem küldtek vissza. Az 
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önkormányzat nem sürgeti az ügyet, hiszen igen drágán tudja majd 
visszavásárolni és fenntartani ezeket az útszakaszokat. Idén újra 
záradékoltatta a vázrajzokat és elküldte az illetékeseknek.  
 
Majoros Petronella: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Polgármester Úr 
elmondta, hogy a benyújtott belvízelvezetésre vonatkozó pályázat nem 
nyert. A most nyíló európai uniós pályázati forrásokban belvíz- és 
csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó pályázat benyújtására lesz-e 
lehetőség?  
 
Dr. Vincze Ferenc: A benyújtott pályázat forráshiány miatt lett 
visszautasítva. Jövőre a 2009-2010-es akcióterv következik és újra 
megnyílnak ezek a források.  
 
Erdei Gyula: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Mikor kerül 
kivitelezésre a tavasszal interpellációja által megjelölt Móricz Zs. – 
Kovács Gyula utcák által határolt sarki terület?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad válasz a kérdésre.   
 
 
 
 

Interpellációk:  
 
Radácsi Gusztáv: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. 
Rendkívüli esetekben legyen megoldható, hogy az útjelző táblák, 
KRESZ-táblák javítása, felfestése a VgZrt saját hatáskörében történjen 
meg, ne kelljen testület előtt interpellálni ilyen ügyekben. A Bercsényi-
Keleti utcákon az útburkolat felfestése történjen meg, mert 
balesetveszélyes.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A VgZrt-nek van kerete KRESZ-táblák 
felújítására, ami fölött rendelkezik. Ebben az esetben nem kell 
bizottsági döntést hozni. Festésre is lett elkülönítve összeg, de az már 
felhasználásra került. Az őszi kátyúzási keretből lesz szükség 
átcsoportosításra.   
 
Erdei Gyula: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A Csanády-
téren található mély árkok rendre tele vannak hulladékkal. A víztorony 
tövében lévő fa, bokor alatt is folyamatosan található hulladék. Kéri az 
intézkedést a probléma megoldására.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A VgZrt év végéig nagyobb létszámú 
közmunkást foglalkoztat, ők elvégzik ezt a munkát.  
 
Majoros Petronella: Jegyző Úrhoz intézi interpellációját, amelyre 
írásban kér választ. Hány esetben és milyen formában történt 
intézkedés a nyár folyamán a szabálytalanul parkoló autók esetében?  
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Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
  

A képviselő-testület 18.00 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 

 
 

K.m.f. 
 
 

 
 Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 

polgármester                                                       jegyző 
 
 
 

 


