
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:   Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2009. március 26-án 14.00 órakor kezdıdött  nyilvános 
ülésérıl.   
 

 Jelen vannak:   Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenı al-
polgármester, Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Nagy Bálint, Harsányi István, Erdei Gyu-
la, Vágó Zsolt, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, 
Szandai Kázmér, Örvendi László, Tarcsi András, Ma-
rosi György Csongor, Kanizsay Béla, Radácsi Gusz-
táv, Dede Ernı képviselık, Dr. Vincze Ferenc jegyzı, 
Farkasné dr. Ungvári Ilona aljegyzı, Kunkliné Dede 
Erika egészségügyi, szociális irodavezetı-helyettes, 
Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezetı-fımérnök, 
Lırincz László irodavezetı-fıkönyvelı, Varga Imre 
oktatási, mővelıdési, sport iroda-vezetı, Gubányi 
István technikus, Molnár Viktória jegyzıkönyv-vezetı 
és érdeklıdı állampolgárok.  

 
Dr. Sóvágó László : Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. Javasolta külön szavazni az alábbi kiküldött, 
de a meghívóban nem szereplı elıterjesztés tárgyalásáról: Elıterjesz-
tés a fizetı parkolási rendszer kialakításáról.  
 
A képviselı-testület a fizetı parkolási rendszer kialakításáról szóló elı-
terjesztés napirendre vételével 14 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi And-
rás, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı) szavazat és 1 
tartózkodás (Dr. Sóvágó László) mellett egyetértett, a meghívóban sze-
replı napirendek megtárgyalását 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi Ist-
ván, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Dr. 
Sóvágó László)szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta és a következı napirendeket fogadta el:  
 
NAPIREND:  
 
1. Javaslat Pénzügyi, Gazdasági Bizottság nem képviselı tagjának 
megválasztására és eskütételére 
Elıadó:  bizottsági elnök 
 
2. A rendırkapitányság beszámolója a város közbiztonságáról, javí-
tásának feladatairól 
Elıadó: városi rendırkapitány 
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3. Elıterjesztés a hajdúszoboszlói minta Turisztikai Desztináció Me-
nedzsment Szervezet megalakulásának és a TDM Szervezet fejleszté-
sére vonatkozó pályázat elıkészítésének támogatására 
Elıadó: jegyzı 
 
4. Elıterjesztés a településrendezési tervek 2009. évi módosításával 
kapcsolatos kérelmekrıl 
Elıadó: városi fıépítész 
 
5. Elıterjesztés ingatlanok belterületbe vonásával kapcsolatosan  
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
6. Elıterjesztés a közterületi ideiglenes árusítóhelyekrıl 
Elıadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
 
7. Elıterjesztés a kommunális szilárd hulladék 2009.évi lerakási díjá-
val kapcsolatosan 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök, 
             Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
 
8. Elıterjesztés a 2009/2010. tanévben a általános iskolákban indít-
ható elsı osztályok számáról  
Elıadó: mővelıdési, oktatási, kulturális, sportiroda vezetıje  
 
9. Elıterjesztés a Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
alapító okiratának módosítására 
Elıadó: mővelıdési, oktatási, kulturális, sportiroda vezetıje 
 
10. Elıterjesztés az 5725/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezé-
sére 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
11. Elıterjesztés Hajdúszoboszló város 2009. évi közfoglalkoztatási 
tervének elfogadására 
Elıadó: egészségügyi, szociális csoport vezetıje 
 
12. Elıterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2009. évi be-
ruházási programjáról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
13. Elıterjesztés a környezetvédelmi program 2009. évi intézkedési 
tervére 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
14. Elıterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2009. évi 
közbeszerzési tervérıl 
Elıadó: polgármester  
 
15. Tájékoztató a polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és 
minıségügyi rendszer céljainak 2008. évi teljesítésérıl 
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Elıadó: jegyzı 
 
16. Elıterjesztés dr. Vincze Ferenc címzetes fıjegyzı teljesítményér-
tékelésének felülvizsgálatára 
Elıadó: polgármester 
 
17. Jelentés a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végre-
hajtásáról 
Elıadó: polgármester 
 
18. Tájékoztató két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
Elıadó: polgármester 
 
19. Elıterjesztés a fizetı parkolási rendszer kialakításáról  
Elıadó: VgZrt vezérigazgatója  
 
20. Válasz képviselıi kérdésekre: 
a.) Váradi Ferenc képviselı úr köztéri padokkal kapcsolatos kérdésé-
re, 
b.) Erdei Gyula képviselı úr nyugdíjas étkezık térítési díjával kapcso-
latos kérdésére 
Elıadók: irodavezetı-fımérnök, 
                irodavezetı-fıkönyvelı   
 
      Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
 ZÁRT ÜLÉSEN:  
 
1. Elıterjesztés lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan benyúj-
tott fellebbezés elbírálására 
Elıadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke és a csoportvezetıje 
 
2. Váradi Ferenc szolgálati lakásokkal kapcsolatos peres eljárásokra 
vonatkozó kérdésére 
Elıadó: jegyzı 
 
Elsı napirend:  
 
A képviselı-testület Magyar Kata pénzügyi, gazdasági bizottság tagjává 
való megválasztásával 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi And-
rás, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetér-
tett és a következı határozatot hozta:  
 
 45/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Magyar Katát (Hajdúszoboszló, Szurmai u. 42.) a Pénzügyi, Gaz-
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dasági Bizottság tagjának 2009. március 27. napjától megválaszt-
ja. 
 
Felelıs: jegyzı 
Határidı: 2009. április 1. és folyamatos  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
A megválasztott bizottsági tag az ülésen az esküt letette.  
 
Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Domján Sándor, városi rendırka-
pitány és Aranyi István, rendırfıkapitány-helyettes, rendészeti igazga-
tó.  
 
Dr. Domján Sándor : A hajdúszoboszlói rendırkapitányság mőködési 
területén 2008-ban 1310 volt a bőncselekmények száma, ennek közel 
60%-át követték el Hajdúszoboszlón. A felderítési és nyomozásered-
ményességi mutatók jók. Konstruktív és jó az együttmőködés a város-
sal. Tavaly 12 fı létszámhiánnyal kezdte az évet a rendırség, jelenleg 
viszont szinte teljes feltöltöttséggel mőködik. A statisztikák alapján Haj-
dúszoboszló azon kevés térségek közé tartozik, ahol alacsony a bőn-
cselekmények száma. Ebben nagy szerepe van a rendırség mellett az 
önkormányzatnak és a civil szervezeteknek is. Folyamatban van a vá-
rossal kötendı támogatási megállapodás. A közterületi állandó rendıri 
jelenlét az egyik legfontosabb bőnmegelızési faktor, különösen az ide-
genforgalmi szezonban. Elindult a rendırség és az önkormányzat kö-
zött az a folyamat, amely ennek a kereteit megadja. A baleseti helyzet-
kép javult, egyrészt mert bevezetésre került a zéró tolerancia, másrészt 
az objektív felelısség miatt. Az idei évtıl minden hónapban két hétre 
sebességmérı berendezést kap a város más településektıl. Az elsı 
három hónapban több mint 200 eredményes feljelentés történt szabály-
sértések miatt.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság meg-
tárgyalta a beszámolót, a következı kiegészítéssel együtt egyhangúlag 
támogatta: a hivatal és a rendırség készítsen közös akciótervet a nyári 
hónapokra az idegenforgalom zökkenımentes biztosítása érdekében. 
Felmerült többek között a parkolás kérdése a nyári hónapokban. A köz-
terület-felügyelettel szorosabb együttmőködésre kér a bizottság. A lom-
talanításkor fokozottabb rendıri jelenlétre van szükség. A kerékpáros-
okkal szemben, illetve az éjszaka randalírozó fiatalokkal szemben pedig 
szigorúbb fellépés kell, a polgárırséggel együttmőködve.  
 
Váradi Ferenc : A zéró toleranciát a lopásoknál is alkalmazni kellene. 
Jó a beszámoló, elfogadásra javasolja. Nem szerepel viszont az 
anyagban a kapitányság létszámhelyzetének leírása.  
 
Szandai Kázmér : A parkolással kapcsolatosan a nyár folyamán kisza-
bott 35 szabálysértést akár egy nap alatt is ki lehetett volna osztani. 
Rendkívül kaotikus állapotok alakultak ki, fıleg hétvégén a városban. A 
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rendırök jelenléte az utcán rendkívül fontos lenne a parkolás miatt, kü-
lönösen a reggeli órákban. Normakövetı magatartásra kell ösztönözni 
az idelátogató vendégeket, vagyis hogy valóban ott hagyják a gépkocsi-
jukat, ahol erre a lehetıségek biztosítottak. A fürdı közvetlen környeze-
tében nagy a parkolóhiány. Meglehetısen nagyszámú ellenırzéseket 
hajtott végre a rendırség éjszakai szórakozóhelyeken, ami nagyon fon-
tos a fiatalok miatt, hisz a város egyre inkább a veszélyeztetett kategó-
riába tartozik, ami a káros szenvedélyeket, drogokat illeti.   
 
Máté Lajos : Rendırkapitány úr említette, illetve az anyagban is szere-
pel, hogy szerény mértékben ugyan, de nıtt a betöréses lopások, sze-
mély elleni erıszakos bőncselekmények száma. A beszámoló 7. olda-
lán viszont az szerepel, hogy a közterületre vezényelt létszám csök-
kent. Nem pozitív elmozdulást érez. A parkolás problémája mellett be-
szélni kell a nepperek aktivitásáról is, amely tavaly a József Attila utcán 
igen komoly méreteket öltött. Rendészeti eszközökkel is fel kell lépni az 
illegális vendégfogók ellen. A rendıri intézkedések néha jogos félelmet 
keltenek az emberekben, diszkrétebben is lehetne ezeket végezni.      
 
Erdei Gyula : A DADA-program és a szeptember elejei rendıri tényke-
dés az iskolák elıtt példaértékő. Fontos az iskolákban a felhívás, hi-
szen egyre több veszélynek vannak kitéve a gyerekek. Elismeri a rend-
ırség munkáját a városban. Nem történik viszont elırelépés évek óta 
az autósok, motorosok randalírozása megfékezése érdekében. A 
Szilfákalja páros oldalán történı kerékpározás ügyében sincs változás. 
Többször tapasztalta, hogy a kerékpárosok a gyalogátkelıhelyeken 
sem szállnak le a kerékpárról. A nepperek megfékezését évek óta nem 
tudja megoldani a rendırség, amíg nem történik változás, addig nem 
tudja támogatni a beszámolót.  
 
Kocsis Róbert : Hiányolja az anyagból a motorosok kérdésének meg-
oldását. Napszaktól függetlenül folyik a randalírozás a városban. Az al-
koholárusítással kapcsolatosan rövid tájékoztatás található az anyag-
ban, de kevés az ellenırzések száma, eddig nem hozott eredményt. 
Fıleg az éjszakai órákban kellene fokozottabban ellenırizni a szórako-
zóhelyet, nem csak az idegenforgalmi szezonban.  
 
Kanizsay Béla : Örömmel hallotta, hogy lesz lehetıség a városban se-
bességmérésre. Érdemes lenne a Hıforrás utcán is mérni a sebessé-
get, hiszen több baleset is történt már a gyorshajtás miatt. Támogatná 
külföldi rendırök jelenlétét az idegenforgalmi szezonban. Jónak tartja a 
beszámolót, elfogadásra javasolja.  
 
Vágó Zsolt : A tavalyi évben az egyik zártkerti tulajdonos kerítésébıl el-
loptak egy darabot. A rendıri intézkedés azonban nem volt megfelelı. 
Kéri, hogy az emberibb eljárásokra is fordítson figyelmet a rendırség. 
Három hete a Spar Áruháznál volt egy hatósági bejárás. Megállapítot-
ták, hogy rosszul lett kialakítva a csomópont, a gyalogátkelıhelyet is el-
bontották, ahol sok gyerek jár iskolába. Segítséget kértek a rendırség-
tıl a gyalogátkelıhelyen történı biztonságos közlekedéshez, amíg el 
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készül az új csomópont. A rendırség nagyon gyorsan intézkedett az 
ügyben.  
 
Dr. Domján Sándor : Sajnos végesek a rendırség lehetıségei, nem le-
het 24 órás lefedettség a város valamennyi kérdéses pontján. A tavalyi 
évben szinte végig létszámhiánnyal mőködött a rendırség. Idén jobbak 
a kilátások. Vannak olyan problémák, amelyek megoldása nem csak a 
rendırség feladata. Nem csak jogkövetı lakosokkal találkoznak a rend-
ırök.  
 
Kérdést Szandai Kázmér, Kocsis Róbert, Máté Lajos, Váradi Ferenc és 
Vágó Zsolt tett fel, melyre Dr. Domján Sándor és Aranyi István vála-
szolt.  
 
A képviselı-testület 13 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Máté La-
jos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dr. Papp 
Jenı, Dr. Sóvágó László, Örvendi László) szavazat és 4 tartózkodás 
(Kocsis Róbert, Dede Ernı, Szandai Kázmér, Erdei Gyula) mellett elfo-
gadta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 46/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
rendırkapitányság város közbiztonságáról, javításának feltételeirıl 
szóló beszámolóját elfogadja, azzal, hogy a polgármesteri hivatal 
és a kapitányság a nyári hónapokra közösen készítsen intézkedé-
si akcióprogramot és tervet.  
 
Határidı: 2009 május 31. és folyamatos 
Felelıs:   jegyzı, illetve rendırkapitány  

 
Harmadik napirend:  
 
Máté Lajos : Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Az ülésen elhangzott, hogy a 
kulturális és sport bizottság javaslata alapján jelenjen meg egy képvise-
lı a bizottságból a TDM Elıkészítı Bizottságban. Jegyzı úrral egyetér-
tésben „Elıkészítı Munkacsoportra” javasolja a bizottság az elnevezést 
módosítani.  
 
Erdei Gyula : Az idegenforgalmi bizottság elnökét javasolta a bizottsági 
ülésen a munkacsoport tagjának megválasztani, illetve képviselınek 3 
személyt javasol a képviselı-testületbıl.  
 
Dr. Sóvágó László : Egyenlıre nincs pályázat kiírva. Csak úgy támo-
gatja az anyagot, ha konkrét feladatok lesznek benne leírva.  
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Dr. Vincze Ferenc : Jelenleg 30-40 pályázat fut a hivatalban, vagy nye-
rés, vagy elıkészítés, lebonyolítás alatt, az idıtényezıt kéri figyelembe 
venni. Javasolja, hogy az idegenforgalmi, pénzügyi, kulturális, sport és 
az oktatási bizottságból a bizottsági elnökök legyenek delegálva a mun-
kacsoportba.  
 
Dede Ernı: Az alábbi neveket javasolja a testületbıl a munkacsoport-
ba: Erdei Gyula, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv.  
 
Szandai Kázmér : Javasolja az alábbi képviselıket: Nagy Bálint, mint 
kulturális és sport bizottság elnöke, Máté Lajos, mint idegenforgalmi bi-
zottság elnöke és Dr. Papp Jenı.  
 
Máté Lajos : Nagyon fontos pályázat ez a városnak. A munkacsoport 
minden döntésérıl tájékoztatja a testületet.  
 
Marosi György Csongor : Nem ért egyet azzal, hogy a munkacsoport 
több fıvel bıvüljön. A Dede képviselı úr által elmondott neveket támo-
gatja.  
 
Dr. Papp Jen ı: Azzal ért egyet, hogy minden egyes politikai oldalról le-
gyen egy-egy képviselı a munkacsoportban, illetve a kulturális bizott-
ságból is támogat egy fıt.  
 
Kocsis Róbert : Nem tartja elvetendınek, hogy többségben legyenek 
delegálva önkormányzati képviselık a munkacsoportba, hiszen szere-
pel az anyagban, hogy az önkormányzat fizeti a költségek döntı há-
nyadát.  
 
A képviselı-testület az elıterjesztésben szereplı négy taggal 17 igen 
(Kocsis Róbert, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vá-
gó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp 
Jenı) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül egyetértett; 
azt a javaslatot, mely szerint Nagy Bálint a kulturális és sport bizottság 
elnökeként legyen a munkacsoportban delegálva 13 igen (Kocsis Ró-
bert, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Dr. 
Papp Jenı, Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Máté Lajos, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat és 4 
tartózkodás (Tarcsi András, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla) mellett támogatta; Dr. Papp Jenı  delegálását 10 igen 
(Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Kanizsay Béla, 
Dr. Papp Jenı, Örvendi László) szavazat és 3 tartózkodás (Máté Lajos, 
Dede Ernı, Tarcsi András) mellett támogatta; Erdei Gyula delegálását 
15 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Harsányi István, Szandai Káz-
mér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, 
Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
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Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Dr. Sóvágó László) és 1 nem (Váradi Fe-
renc) szavazat mellett támogatta; Radácsi Gusztáv delegálását 14 igen 
(Kocsis Róbert, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernı, Dr. Papp Jenı), 1 nem (Váradi Ferenc) és 2 tartózkodás 
(Szandai Kázmér, Máté Lajos) mellett támogatta; az elıterjesztést 17 
igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy Bálint, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vá-
gó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp 
Jenı) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta és a követ-
kezı határozatot hozta:  
 
 47/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
hajdúszoboszlói turizmus jövıbeni intézményi versenyképességé-
nek biztosítása és támogatása érdekében  
a, dönt a TDM Elıkészítı Munkacsoport felállításáról és a szakmai 
elıkészítéshez szükséges erıforrások  önkormányzati biztosításá-
ról az alábbiak szerint:  
 
- a TDM Elıkészítı Munkacsoportot a következıkbıl állítja 
fel:  
 
� Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Idegenforgalmi Bi-
zottsága elnöke: Máté Lajos  
� Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Kulturális és Sport 
Bizottsága elnöke: Nagy Bálint  
� Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselıi: Dr. 
Papp Jenı alpolgármester, Erdei Gyula, Radácsi Gusztáv 
� Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatója: Czeglédi 
Gyula  
� Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnöke, 
� Hajdúszoboszlói Fizetıvendéglátók Egyesületének elnöke  
 
A jegyzı mőködjön közre az Elıkészítı Munkacsoport munkájá-
ban, biztosítsa mőködésének feltételeit és a szükséges hivatali 
szakemberek részvételét.  
  
b, elhatározza, hogy a Hajdúszoboszlói helyi Minta TDM Szerve-
zet létrehozására a sikeres szakmai regisztráció eredményeként 
vezetı partnerként az elıterjesztésnek megfelelıen szakmai pá-
lyázatot kíván benyújtani az ÉAOP/2008/2.1.3., a Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment Szervezetek támogatására vonatkozó 
a 2009. tavaszán megjelenı kiírásra.  
 
Határidı: 2009. március 31. és folyamatos 
Felelıs:    jegyzı  
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Negyedik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és az ülés elıtt kiosztott kiegészítéssel együtt egyhangú-
lag támogatta.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság csak a 
kiegészítésben lévı részt tárgyalta, egyhangúlag támogatta a jegyzı úr 
és Szabó István között történt szóbeli megállapodással együtt, mely 
szerint Szabó úr a pert az átsorolás végéig felfüggeszti.  
 
Kérdést Majoros Petronella, Kanizsay Béla és Nagy Bálint tett fel, mely-
re Tokai-Kiss Gábor és Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület az 1. pontot 16 igen (Kocsis Róbert, Örvendi Lász-
ló, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Káz-
mér, Máté Lajos, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Pet-
ronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernı, Dr. 
Papp Jenı) szavazat és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, 
Radácsi Gusztáv) mellett támogatta; a 2. pontot 18 igen (Kocsis Róbert, 
Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy Bálint, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi And-
rás, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Váradi Ferenc, Dr. Papp Je-
nı) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; a 
3. pontot 3 igen (Harsányi István, Marosi György Csongor, Radácsi 
Gusztáv), 5 nem (Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, Dr. Papp Jenı, Majoros 
Petronella, Tarcsi András) szavazat és 8 tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Dede Ernı, Örvendi László) mellett nem támogatta; a 4. pontot 3 
nem (Váradi Ferenc, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) szava-
zat és 15 tartózkodás (Kocsis Róbert, Harsányi István, Szandai Káz-
mér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi 
László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta; 
az 5. pontot 18 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, 
Nagy Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Er-
nı, Váradi Ferenc, Dr. Papp Jenı) szavazat mellett, tartózkodás és el-
lenszavazat nélkül támogatta; a 6. pontot 11 igen (Váradi Ferenc, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. 
Papp Jenı), 1 nem (Dede Ernı) szavazat és 6 tartózkodás (Kocsis Ró-
bert, Harsányi István, Szandai Kázmér, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Örvendi László) mellett támogatta; a 7. pontot 18 igen (Kocsis 
Róbert, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy Bálint, Harsányi Ist-
ván, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi 
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András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Váradi Ferenc, Dr. Papp 
Jenı)  szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; 
a 8. pontot 17 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vá-
gó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Váradi 
Ferenc, Dr. Papp Jenı) szavazat és 1 tartózkodás (Nagy Bálint) mellett 
támogatta; a 9. pontot 9 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, 
Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernı) szavazat és 8 tartóz-
kodás (Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Dr. Papp Je-
nı, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Erdei Gyula, Örvendi László) mellett 
támogatta; a 10. pontot 16 igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, 
Nagy Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Váradi Fe-
renc, Dr. Papp Jenı) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül tá-
mogatta és a következı határozatot hozta:  
 

48/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
módosítani kívánja a hatályos településrendezési terveit az alábbi 
kérelmeknek megfelelıen: 
 

1. A TESCO-GLOBAL Zrt. kérelmére a 0347 hrsz-ú önkormányzati 
tulajdonú lıtér és a 0346 hrsz. alatti - Csirkés úr tulajdonában lévı 
- ingatlanokból az útépítési tervük szerint kialakítandó utak a sza-
bályozási tervünkben kerüljenek átvezetésre. 

2.  A Bocskai Halászati Kft. a telephelyének szolgáló 0319/1 hrsz. 
alatti Gip 2.1. jelő övezete kerüljön módosításra Gip. 2.2 jelő öve-
zetté.  

3. A Hıforrás u. – Attila u. sarki tömb (A Karikás panzió oldalában) a 
jelenlegi kertvárosi övezetbıl legyen településközponti vegyes 
övezetté átsorolva.  

4. A vasút mellett tervezett „tehermentesítı körgyőrő” szükségszerő-
sége legyen felülvizsgálva településtervezıvel és utas szakterve-
zıvel. A vizsgálat térjen ki a Kender utca végén lévı 4 db lakóház 
kertvárosi lakóterületként történı kialakíthatóságára is. A szakmai 
javaslatuk kerüljön ismételten a képviselıtestület elé.  

5. A Tisza és Duna zugot összekötı, tervezett gyalogút kerüljön 
megszüntetésre.  

6. A József Attila utca menti, Vt 1.3 övezetbe tartozó ingatlanok a 
Szabó László zugtól kifelé szabadon álló formában legyenek be-
építhetıek a jelenleg szabályozott zártsorú beépítés helyett. Az 
egyéb övezeti építési paraméterek megtartandóak.  

7. A Csatornakert területén a 10899, 10849, 10720, 10676 és a 
10507 hrsz. alatti ingatlanok övezeti besorolását a 2008. évi mó-
dosítás elıtti állapotra kell visszaállítani. 
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8. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete - 
elfogadva Szabó István ajánlatát – a kerékpárút tulajdonjogának 
térítésmentes átadása és az általa indított bírósági eljárás szüne-
teltetése fejében vállalja, hogy kezdeményezi a 0345/9 és 0345/17 
hrsz alatti külterületi ingatlanok Mák 1.2 övezetbıl történı átsoro-
lását Gksz 1.2 övezetté a településrendezési tervek 2009 évi mó-
dosítása során. 
 
Felkéri polgármester urat és a városi fıépítészt a szükséges 
egyeztetések lefolytatására. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  polgármester, fıépítész 

 
Ötödik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület az elıterjesztést 18 igen (Kocsis Róbert, Örvendi 
László, Dr. Sóvágó László, Nagy Bálint, Harsányi István, Szandai Káz-
mér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majo-
ros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernı, Váradi Ferenc, Dr. Papp Jenı)  szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következı 
határozatot hozta:  
 
 49/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 
Kösely Zrt. területén, magántulajdonban lévı 12 db lakóingatlan 
és azok megközelítését szolgáló, valamint a Kösely Zrt. tulajdoná-
ban lévı magánút belterületbe vonásának földhivatali ingatlan-
nyilvántartásban történı átvezetéséhez szükséges munkarészek 
elkészítésének költségét, bruttó 480.000,-Ft összeget a 2009 évi 
városi költségvetés beruházási tábla szennyvízcsatorna hálózat és 
szennyvíztelep fejlesztés II. forduló önerı költséghelyrıl biztosítja. 
Utasítja a jegyzıt, a szükséges munkarészek elkészíttetésére, ha-
tósági engedélyeztetésére, azt követıen a változások átvezetése 
érdekében a Körzeti Földhivatalhoz történı benyújtására. 
Határidı: azonnal, legkésıbb a II. fordulós szennyvíz pályázat be-
nyújtásáig 
Felelıs: jegyzı  

 
Hatodik napirend :  
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A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt. vezérigaz-
gatója.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, pontonként szavazott. Az a, és b, pontokat egyhangúlag 
nem támogatta, a c, pontot nem támogatta, a d, pontot támogatta, az e, 
pontról nem döntött a bizottság. A vakparkolóban támogatja a zárt pavi-
lonok felállítását a bizottság.  
 
Máté Lajos : Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és annak d, pontját fogadta el, mely szerint a vakparkolóban legyenek 
elhelyezve a pavilonok, a zárhatóságukat meg kell oldani.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést, a d, pontról mondott véleményt. Pénzügyi szempontból 
felvetıdött a pavilonok elhelyezésével kapcsolatosan a területhasználati 
díj kérdése. A bizottság véleménye, hogy a területhasználati díj az ön-
kormányzatot illesse meg, a VgZrt pedig jogosult továbbra is ennek bér-
leti díjára. A bizottság fontosnak tartja a szezonon kívüli ırzés megol-
dását, ami térfigyelı kamerák kihelyezésével valósulhatna meg. Ezek-
kel a kiegészítésekkel a d, pontot támogatta a bizottság.  
 
Dr. Sóvágó László : Egyik pontot sem támogatja. Nem esztétikus, nem 
odaillı a pavilonok elhelyezése. A pénzügyi részeket, a pénzek felosz-
tását is tisztázni kell.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Ha a felépítmény a VgZrt, míg a földterület 
hasznosítása az önkormányzat jogosultsága lesz, akkor a pályázatban 
fixen közölni lehet a pavilonok árát, utána pedig lehet licitálni a földterü-
letre. Az ebben az évben betervezett bevétel nem biztos, hogy teljesül.  
 
Váradi Ferenc : Egyik pontot sem támogatja. Figyelembe kell venni a 
bérlık igényeit is. Tisztességes pénzért tisztességes ajánlattal kellene 
elıállni. Az elkészült pergolát nem szabad kihelyezni, nem esztétikus. 
Az árusok nem költöznek ki a vakparkolóba, nem lenne nekik kifizetıdı. 
Ezidáig nem tudta megoldani ezt a feladatot az önkormányzat.  
 
Dr. Sóvágó László : Ha nem kap többséget az elıterjesztés, akkor 
ugyanúgy folytatódik idén az árusítás, ahogy eddig.  
 
Mészáros Sándor : A VgZrt azt a pergolát készítette el, amelyet a testü-
let korábban jóváhagyott. Ha a testület nem támogatja a pergolák elké-
szítését, akkor visszaáll a régi árusító rendszer. A VgZrt nem ragaszko-
dik a pergolák elkészítéséhez. Nem csak a bérlık döntik el, mit szeret-
nének, hanem kölcsönös megállapodásra van szükség.  
 
Erdei Gyula : Javasolja, hogy a nyáron próbaként üzemeltessen két 
pergolát a VgZrt.  
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Mészáros Sándor : A vakparkolóban történı elhelyezés mellett értéke-
síteni kell a pergolákat, vagyis bevételkiesésre is számítani kell, mind-
két oldalon.  
 
A képviselı-testület az a, pontot 1 igen (Kanizsay Béla), 7 nem (Váradi 
Ferenc, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Radácsi Gusztáv, Erdei Gyula) szavazat és 7 tartóz-
kodás (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Dede Ernı, 
Harsányi István, Nagy Bálint, Tarcsi András) mellett nem támogatta; a 
b, pontot 2 igen (Majoros Petronella, Kanizsay Béla), 7 nem (Váradi Fe-
renc, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Szandai Káz-
mér, Tarcsi András, Erdei Gyula) szavazat és 7 tartózkodás (Harsányi 
István, Nagy Bálint, Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Dede Ernı) mellett nem támogatta; a c, pontot 1 
igen (Kanizsay Béla), 6 nem (Váradi Ferenc, Tarcsi András, Erdei Gyu-
la, Szandai Kázmér, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) szavazat és 
8 tartózkodás (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Dede 
Ernı, Harsányi István, Nagy Bálint, Marosi György Csongor, Dr. Papp 
Jenı) mellett nem támogatta; a d, pontot 4 igen (Harsányi István, Tarcsi 
András, Máté Lajos, Erdei Gyula), 3 nem (Váradi Ferenc, Dr. Sóvágó 
László, Kanizsay Béla) szavazat és 9 tartózkodás (Majoros Petronella, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenı, 
Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Dede Ernı) mellett 
nem támogatta és a következı határozatot hozta:  
 
 50/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
fürdı elıtti közterületi árusító-eszközökre vonatkozó egyik javasla-
tot sem fogadta el, ezért a jelenleg használatos eszközökkel törté-
nik az árusítás továbbra is.  
 
Határidı: - 
Felelıs:   - 

 
Hetedik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és az alábbi kiegészítéssel együtt egyhangúlag támogat-
ja: „A képviselı-testület megbízza a polgármesteri hivatal fıkönyvelıjét, 
fımérnökét, a VgZrt vezérigazgatóját, hogy a nádudvari hulladékleraká-
si díj rendeletben történı elfogadásához a szükséges elıkészítési mun-
kálatokat végezzék el, beleértve a Nádudvar város polgármestere által 
biztosított betekintési lehetıséget és egyeztetı tárgyalások lebonyolítá-
sát is és azt terjesszék a képviselı-testület elé.” 
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és az elhangzott kiegészítéssel együtt egyhangúlag tá-
mogatta.  
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Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Nincs rendezve a jogi háttér. Nem támogatja az elıter-
jesztést.   
 
Mészáros Sándor : Peres eljáráshoz meg kell vizsgálni a költség 
beltartalmát. Ez eddig nem történt meg. Egyeztetni kell a két önkor-
mányzatnak, ha nem születik döntés, akkor marad a peres eljárás.  
 
Dr. Sóvágó László : A megyében sehol sincs ilyen olcsó lerakási díj. 
2004-es díjat fizet a város.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy 
Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vá-
gó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp 
Jenı)  és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta az elıter-
jesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 51/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Nád-
udvar Város Önkormányzata által 2008. december hóra vonatko-
zóan utólag kiközölt nettó 4.500,-Ft/to összegő és 2009. évre vo-
natkozóan kiközölt nettó 6.500,-Ft/to összegő kommunális szilárd 
hulladék lerakási díjat nem fogadja el. 
 
Javasolja Nádudvar Város Önkormányzatának, hogy a két önkor-
mányzat között létrejött, a telep üzemeltetésére vonatkozó megál-
lapodásban foglaltaknak megfelelıen a díjtételeket közösen vizs-
gálják felül, és közösen tegyenek javaslatot a módosításra.  
 
A képviselı-testület megbízza a polgármesteri hivatal fıkönyvelı-
jét, fımérnökét, a VgZrt vezérigazgatóját, hogy a nádudvari hulla-
déklerakási díj rendeletben történı elfogadásához a szükséges 
elıkészítési munkálatokat végezzék el, beleértve a Nádudvar vá-
ros polgármestere által biztosított betekintési lehetıséget és 
egyeztetı tárgyalások lebonyolítását is és azt terjesszék a képvi-
selı-testület elé. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:   jegyzı 
                polgármester 

 
Nyolcadik napirend :  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és el-
fogadásra javasolja a testületnek.  
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Nagy Bálint : Nem támogatja az elıterjesztést. Tavaly a testület úgy 
döntött, hogy azonos feltételek biztosítását és esélyegyenlıséget célul 
tőzve ki, mind a négy általános iskola 2 elsı osztályt indíthat. A Gönczy 
Pál Általános Iskola nemrég még négy osztállyal mőködött, a gyermek-
létszám fokozatos csökkenése miatt három osztályt indított, majd tavaly 
már a testületi döntés következtében csak kettıt. A testületi döntésnek 
folyamatos munkajogi következményei is vannak a Gönczy Iskolában. 
Ha a Thököly Iskolában engedélyezi a testület három osztály indítását, 
a másik három iskola kerül hátrányos helyzetbe. Jelen pillanatban nin-
csenek meg a három osztály indításához a megfelelı személyi és tárgyi 
feltételek sem a Thököly Iskolában. A testületnek fenn kellene tartania 
korábbi döntését, mely szerint 2-2 elsı osztály indítását engedélyezze 
valamennyi iskolában. Módosító javaslata, hogy a négy iskolába nyolc 
osztály indításáról szavazzon a testület, illetve amennyiben mégis meg-
szavazza a testület három osztály indítását a Thököly Iskolában, akkor 
a testület bízza meg az oktatási irodát és az oktatási bizottságot, hogy a 
Gönczy Iskolában a munkajogi következményekkel foglalkozzon a bi-
zottság és a testület.  
 
Dr. Sóvágó László : Nem érti, miért ne éljen a Thököly Iskola a három 
osztály indításával, ha van rá lehetıség és nem kerül pénzbe. Fenntart-
ja az a véleményét, hogy olyan iskolában induljon harmadik osztály, 
ahol a tantárgyak száma lényegesen magasabb és kényelmesen el le-
het helyezni a tanulókat. Fennáll a veszélye, hogy aki nem szavazza 
meg ezt az elıterjesztést, azzal több olyan szülı is összetőzésbe kerül, 
akinek más iskolába kell vinni a gyermekét.   
 
Erdei Gyula : Tavaly jól döntött a testület, amikor két osztály indítását 
engedélyezte, mivel így a Pávai Iskolának is lehetısége volt két osztályt 
indítani és erre idén is van lehetısége. A regisztrációs lapok alapján 
kérte a három osztály indítását. A Thököly Iskola vállalni tudja a három 
osztály indítását, megvan minden szükséges feltétel.  
 
Nagy Bálint : A mérések, versenyek terén mind a négy általános iskola 
megállja a helyét bizonyos területeken. Visszavonja a nyolc osztályról 
szóló szavazási javaslatát, hiszen ha a kilenc osztály nem kapja meg a 
többséget, akkor a jelenlegi rendszer marad érvényben. Kéri viszont 
polgármester úrtól, hogy a munkajogi következményekrıl foglaljon ál-
lást a testület.    
 
Radácsi Gusztáv : A szülıknek legyen joguk abba az iskolába íratni 
gyermeküket, ahova szeretnék.  
 
Szandai Kázmér : A plusz egy osztály indítása többletköltségekkel fog 
járni, ezt a több gyermek után járó többletnormatíva fedezni fogja. Meg-
van a veszélye annak, hogy két év múlva is 230 körüli gyermeklétszám 
várható, tehát elıállhat újra hasonló helyzet, amikor is konfliktushelyzet 
alakul ki a szülıi elképzelés és a lehetıségek között. Minden iskola két 
osztályra hirdethette meg beiskolázási lehetıségeit, viszont azt is látni 
kell, hogy a Thököly Iskola körzetében van most a legtöbb gyerek. 
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A képviselı-testület 15 igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vá-
gó Zsolt, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Váradi Ferenc, Dr. Papp 
Jenı)  és 1 nem (Nagy Bálint) szavazat mellett támogatta az elıterjesz-
tést és a következı határozatot hozta:  
 
 52/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. §-ban biztosított jog-
körében eljárva a 
 
Gönczy Pál Általános Iskolában     2,   
Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskolában  3, 
Bárdos Lajos Általános Iskolában  2+1kislétszámú és a 
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában   2  
Összesen:               9+1  
 
kislétszámú tanulócsoport indítását engedélyezi a 2009/2010. tan-
évben. 
 
A három tanulócsoport indításának lehetısége a Thököly Imre 
Kéttannyelvő Általános Iskolában csak a 2009/20010. tanévre vo-
natkozik.  
 
Határidı:  2009. április 24. 
Felelıs: jegyzı 

 
Kilencedik napirend :  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Varga Imre válaszolt.  
 
Szandai Kázmér : Váradi képviselı úr kérdéséhez annyi kiegészítése 
van, hogy jelenleg valóban nincsenek meg a személyi feltételek a 
TISZK pénzügyi feladatainak elvégzéséhez, de a társulási tanács az 
önálló gazdálkodás irányában gondolkodik. Tervezet szerint nyárra át-
alakul a társulás és önállóan fog gazdálkodni.   
 
A képviselı-testület 15 igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy 
Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı) és 
1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta:  
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 53/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Hıgyes Endre 
Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratát az elıterjesztés-
ben szereplı módosításokkal. 
 
Határidı:  2009. április 24. 
Felelıs: jegyzı 

 
Tizedik napirend:  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is  
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Örvendi László : Évek óta az ingatlannal szemben lévı házban él, a 
kerítés mindig is ott állt, ahol jelenleg.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Dr. Sóvágó 
László, Nagy Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dede Ernı, Váradi Ferenc, Dr. Papp Jenı) szavazat mellett, tartózko-
dás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
 54/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárul a tulajdonában lévı hajdúszoboszlói 5725/2, hrsz-ú, 63 
négyzetméter nagyságú, közterület megnevezéső, jelenleg Hajdú-
szoboszló Város Önkormányzatának tulajdonában lévı ingatlan 
eladásához, az Arany János utca 42. szám alatti 5725/1 hrsz.-ú 
ingatlan tulajdonosai részére bruttó 360.000 Ft értékben. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés 
aláírására.  
 
Határidı: 2009. április 30. 
Felelıs: jegyzı 

 
Tizenegyedik napirend:  
 



 18

Kunkliné Dede Erika : A Szociális Kerekasztal megtárgyalta a közfog-
lalkoztatási tervet és egyhangúlag támogatta. A Munkaügyi Központ 
szintén véleményezte és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Váradi Ferenc : Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Nagyon jó anyag készült el 
annak ellenére, hogy nincsenek meg a jogszabályi és anyagi feltételek.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület az elıterjesztést 15 igen (Örvendi László, Dr. 
Sóvágó László, Nagy Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronel-
la, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Váradi Ferenc, Dr. Papp 
Jenı) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következı határozatot hozta:  
 
 55/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı- testülete 
a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának közfoglalkoztatási 
tervét 2009. évre elfogadja, és kéri, hogy a Hajdúszoboszlói Kis-
térségi Többcélú Társulás - Társulási Tanácsa határozatával épít-
se be a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 2009. évi 
foglalkoztatási tervébe. 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a polgármestert felhatalmazza az Észak – alföldi Regionális Mun-
kaügyi Központ Hajdúszoboszlói Kirendeltsége, valamint a Hajdú-
szoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Hajdúszo-
boszlói Családsegítı Szolgálat és a Hajdúszoboszló Város Ön-
kormányzat között létrejött együttmőködési megállapodások alá-
írására. 
3./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulása a közfoglalkoz-
tatás 2009. évi feladatainak ellátására az SZMM által kiírt a „Köz-
foglalkoztatás - szervezık foglalkoztatásának támogatása” elne-
vezéső pályázati felhívásra benyújtandó pályázatát támogatja. 
 
Határidı:  2009. április 1. 
Felelıs:    jegyzı 

 
Tizenkettedik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi vála-
szolt.  
 
Örvendi László : Örömteli, hogy a beruházások, felújítások száma igen 
nagy. A Tompa utca felújítási ütemtervével kapcsolatosan elmondta, 
hogy augusztus vége a befejezési határidı, kéri, hogy vagy május vé-
géig, vagy csak a szezon végén legyen elvégezve a felújítás, hiszen az 
utca jelentıs idegenforgalmi terület.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : A pályázatoknál támogatási szerzıdés szerin-
ti ütemtervek szerepelnek. A Tompa utcánál az augusztus 31-i idıpont 
a támogatási szerzıdés pénzügyi elszámolásának végsı idıpontja. A 
beruházó jelezte, hogy hamarosan elkezdik a munkálatokat.  
 
A képviselı-testület 13 igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy 
Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Dr. Papp Jenı) szavazat mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot 
hozta:  
 
 56/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete a 
2009. évre vonatkozó beruházási programot és ütemtervet támo-
gatja. 
 
Határidı: folyamatos, pályázatok függvényében és ütemterv sze-
rint 
Felelıs: polgármester 
              jegyzı 

 
Tizenharmadik napirend:  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Váradi Ferenc : A 9. pontban a nádudvari kommunális hulladék üzemel-
tetése tévesen szerepel, ki kell egészíteni a lerakási díjjal is.   
 
A képviselı-testület 15 igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy 
Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Váradi Ferenc, Dr. Papp Jenı) szava-
zat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesz-
tést és a következı határozatot hozta:  
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 57/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 
2009. évi intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 
 

2009. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-telep fej-
lesztése projekt – KEOP pályázat 
Elıkészítés költségei - 26.060.000,-Ft - sajátforrás 
II. forduló önerı – 66.405.000,-Ft – sajátforrás 
Felelıse: projektmenedzsment szervezet 
 
2. Csapadékvíz, belvízépítés  
50.000.000,-Ft– sajátforrás 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
3. Belvízátemelı, szivattyútelep rekonstrukció  
30.000.000,-Ft– sajátforrás 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
4. Szent István park, közparkok felújítása  
10.000.000,-Ft– sajátforrás 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
5. Forgalmi rend felülvizsgálat 
2.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
6. Fásítás 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı,  
 
7. Szippantott szennyvíz - kezelés, tisztítás 
6.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
8. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmente-
sítés 
16.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
9. Köztisztasági feladatok ellátása 
Köztisztaság, síktalanítás 
42.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
A nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetése 
43.600.000,-Ft /sajátforrás/ 
A szemétszállítás többletköltsége 
17.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
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Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
12.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
10.  Zöldterületek fenntartása 
40.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
11. Allergén növények kaszálása 
2.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
12. Szúnyogirtás, rágcsáló és kártevı irtás 
6.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplı további feladatokat for-
ráshiány miatt pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a 
Jegyzıt a pályázati lehetıségek figyelésére. 
 
Határidı: 2009. december 31. 
Felelıs: jegyzı 

 
Tizennegyedik napirend:  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Sóvágó László : Nem ért egyet a meghívásos eljárással. Minden 
esetben a nyílt eljárást támogatja.  
 
Dr. Sléder Tamás : Április 1-tıl jelentısen módosul a közbeszerzési 
törvény. Csak az Egészségház felújításával a közbeszerzési bonyolítói 
és a projektmenedzsment feladatokkal kapcsolatosan merülhet fel meg-
hívásos eljárás azért, mert a jelenlegi törvény lehetıvé tesz a nemzeti 
értékhatár alatti közbeszerzéseknél ilyen lehetıséget, legalább 3 aján-
lattevıt kell felhívni. Április 1-tıl megszőnik ez a lehetıség, mindent 
közzé kell tenni a közbeszerzési értesítıben.  
 
Tarcsi András : Kérdést tett fel, melyre Dr. Sléder Tamás válaszolt.  
 
Szandai Kázmér : Április 1-tıl változik a közbeszerzési törvény és a 
már folyamatban lévı beruházásoknál is már az új szabályoknak meg-
felelıen kell eljárni.  
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Dr. Vincze Ferenc : Az Egészségházzal kapcsolatos pályázat az elsı, 
amelyik feltételekkel nyert. Bizonyos dolgokat 15 napon belül meg kell 
csinálni. Ez nagyon rövid idı, más megfelelı szakembereket sem lehet 
találni. A meghívásos eljárást ezért csak az elıkészítı lépésekre kelle-
ne megtenni. Az idıtényezı nagyon fontos.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Örvendi László, Nagy Bálint, Harsányi Ist-
ván, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernı, Váradi Ferenc, Dr. Papp Jenı)  szavazat 
és 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó László) mellett támogatta az elıterjesz-
tést és a következı határozatot hozta:  
 
 58/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét az elıterjesztés 
szerint elfogadja. 
 
Határidı:  folyamatos, illetve 2009. december 31. 
Felelıs: polgármester 

 
Tizenötödik napirend :  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi vála-
szolt.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy 
Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vá-
gó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Váradi 
Ferenc, Dr. Papp Jenı) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 59/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és minıségügyi 
rendszer céljainak 2008. évi teljesítésérıl adott tájékoztatót tudo-
másul veszi. 
 
Határidı: - 
Felelıs:   - 

 
Tizenhatodik napirend :  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság meg-
tárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Váradi Ferenc : Az elızı értékelésnél is ı szólt hozzá az anyaghoz. El-
fogadja és egyetért azzal, ami le van írva. Két mondatot azonban el-
mond. „A jegyzı úr jól felkészült, a hivatal tevékenységét ismerı, a vá-
ros ügyeiben tájékozott, mindenkivel toleráns vezetı.” Ez így igaz. Egy 
másik mondat kicsit rosszabb: „Munkájában sokat vállal és így a hibá-
zásait érı negatív kritikákat nehezen viseli.” Ez fıleg vele szemben 
nyilvánul meg, amikor rendeletekrıl vitatkoznak. Egyébként támogatja 
az elıterjesztést.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy 
Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vá-
gó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Váradi 
Ferenc, Dr. Papp Jenı) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 60/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
polgármester úr tájékoztatóját Dr. Vincze Ferenc címzetes fıjegy-
zı teljesítményének értékelésérıl tudomásul veszi és a felülvizs-
gálat eredményeként megállapítja, hogy a fıjegyzı úr kiemelkedı 
szakmai munkavégzése továbbra is tartósan fennáll.  
 
Határidı: - 
Felelıs:   - 

 
Tizenhetedik napirend :  
 
Váradi Ferenc : Az árusítóhelyekkel kapcsolatos elıterjesztést most is 
tárgyalta a testület, nincs még mindig döntés.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy 
Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vá-
gó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Váradi 
Ferenc, Dr. Papp Jenı)  szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 61/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról március hónapban 
adott jelentést tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 

  Felelıs:   - 
 
Tizennyolcadik napirend :  
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Majoros Petronella : A 3. mellékletben szerepel a kerékpárforgalmi há-
lózat fejlesztésével kapcsolatos pályázati kiírás. A tegnapi nap folya-
mán a kerékpárút Tesco és Keleti-fıcsatorna irányába történı tovább-
építése érdekében történt egy egyeztetés, amelyen megvitatták, hogy 
milyen lehetıségek vannak a meglévı kerékpárutak folytatására. A 
Penny Market és a Dózsa Diszkont közötti terület kiépítése nagyon 
költséges és bonyolult lenne, az utána következı rész folytatására vi-
szont lenne lehetıség. A pályázat valószínőleg meglévı kerékpárutak 
folytatására nyújt támogatást, 15%-os önerıre lenne szükség. A tavalyi 
évben már tárgyalt a testület az Ady Endre utcán meglévı kerékpárút 
Erzsébet utcán, Nádudvari úton történı folytatásáról. Ez a megoldás 
egyszerőbb lenne, mint az elızı lehetıség.  
 
Harsányi István : Az Ady Endre utcán lévı kerékpárút Dózsa György 
úttal történı összekötése megkönnyítené a vásárlóknak az eljutást a 
Tescoig.  
 
Váradi Ferenc : A kerékpárúttal kapcsolatos szakmai egyeztetésen vé-
gigjárták a lehetséges útvonalat. Foglalkozni kell a témával, el kell in-
dulni az ügyben minél elıbb.  A Nemzeti Vágtával kapcsolatban tovább-
ra sem egyértelmőek az információk.  
 
Dr. Vincze Ferenc : A nevezési határidı ténykérdés. Elıször a telepü-
lést kellett megnevezni, aztán a lovast és a lovat.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy 
Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vá-
gó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Váradi 
Ferenc, Dr. Papp Jenı) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 62/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  

 
Határidı: -  
Felelıs: - 

 
Tizenkilencedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt. vezérigaz-
gatója.  
 
Mészáros Sándor : Az elıterjesztés 3. oldal alján lévı felsorolásból a 
Fesztivál-teret ki kell húzni korábbi testületi döntés miatt, a 4. oldal b, 
pontjának elsı mondatából pedig kimaradt a „fizetı” szó a „parkolóvá” 
szó elıtt.  



 25

 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és a b, pontot támogatta egyhangúlag. Nem támogatja a 
bizottság, hogy az a, pontban lévı nagy területet is vonja be a testület a 
fizetı parkolási rendszerbe. Örömmel nyugtázta a bizottság, hogy a 
VgZrt a parkolási övezetekben lakók számára kártyát biztosít az ingye-
nes parkoláshoz.  
 
Máté Lajos : Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az elıterjesz-
tést és a b, pontot javasolja elfogadásra. Módosító javaslatként a fizetı 
parkolásba bevont területekre vonatkozóan néhány javaslata van a bi-
zottságnak: a Mátyás király sétány és a Damjanich utca közötti Pávai 
Vajna utcai szakasz a repülıtér felé legyen egyirányúsítva; a Sport utca 
elején, a buszpályaudvarral szemben lévı területet parkolásra alkal-
massá lehetne tenni; az Attila utcán az óvoda teljes szélességében az 
út és a járda között viszonylag nagy zöldterület áll rendelkezésre, itt is 
meg lehetne oldani a parkoltatást; a Bethlen utca és Halasi Fekete Pé-
ter tér idegenforgalmi szezonban legyen bevonva a fizetı parkolási 
rendszerbe. A tilosban parkolást megfelelı módon kell szankcionálni, 
érvényt kell juttatni a rendeletnek. A tilosban parkoló autók elszállítását 
a VgZrt vállalja.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. A bizottság megállapította, hogy további lépések szüksé-
gesek a parkolási gondok megoldása érdekében. Nagyobb hangsúlyt 
kell fektetni a parkolási rend betartására, preventíven kell intézkedni, a 
rendeletnek érvényt kel szerezni, vagy rendırségi úton, vagy önkor-
mányzati eszközökkel. A bizottság a b, pontot egyhangúlag támogatta.  
 
Dede Ernı: A tilosban parkolókkal szemben el kell járni, az elnézı ma-
gatartás nem célravezetı, akár fizikai akadályokat is teremteni kell. 
Több településen is kihelyeznek például fémoszlopokat a járdák elé, 
hogy a gépjármővek ne tudjanak ráhajtani a járdákra.  
 
Marosi György Csongor : A Halasi Fekete Péter tér fizetı parkolási 
rendszerbe vonásával kapcsolatosan elmondta, hogy korábban szüle-
tett egy határozat, mely szerint ha bekerül a fizetı parkolási rendszerbe 
az a terület, akkor megkeresi az önkormányzat a Plus Áruház vezetı-
ségét, hogy béreljék az áruház elıtti területet, ahol a vásárlók parkol-
hatnak . Errıl ezidáig semmilyen tájékoztatást nem kapott a testület.  
 
Harsányi István : A Bethlen utca fizetıssé tételével nem ért egyet. Jó-
részt a város lakosai parkolnak azon a területen. A piac melletti parkoló 
legyen fizetı parkoló, de a Bethlen utca ne.  
 
Majoros Petronella : A Bethlen-Böszörményi-József Attila-Szilfákalja 
utcák által határolt terület társasházi övezet, nem támogatja a parkolás 
fizetıssé tételét. Módosító javaslata, hogy a b, pontban ne egy, hanem 
két darab jármő számára biztosítson a VgZrt díjmentes parkolást vállal-
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kozók, közületek részére saját ingatlanuk elıtt. A tisztességes vendég-
tartókkal mi lesz a teendı, akik társasházakban tartanak vendéget? 
 
Örvendi László : A b, pontot támogatja, de módosító javaslata, hogy a 
Deák Ferenc utca kerüljön ki a fizetı parkolási övezetbıl, mivel az el-
múlt évben nem volt kihasználva parkolásra a terület. Az Attila utcai 
óvoda mellett valóban ki kellene építeni egy parkolót, de ne a vendégek 
számára, hanem az óvodába érkezık miatt. A Bethlen utca fizetıssé té-
telét sem támogatja, csak a piac melletti területet. Javasolja, hogy a 
parkolás folyamatát segítsék parkolóırök, hogy az ideérkezı vendégek 
számára egyszerő, kényelmes legyen parkolás.  
 
Szandai Kázmér : A múlt évben elfogadta a testület a parkolás rendsze-
rérıl szóló tanulmánytervet. Vannak olyan gondok, amelyekre nem fog 
megoldást adni a határozati javaslat b, pontja sem, ez különösen érvé-
nyes a lakótelepeken lévı parkolásra. A Major utca az egyik elszenve-
dıje a nyári hétvégi parkolásnak. Megoldást kell arra is találni, hogy ha 
valaki saját lakása elıtt szeretne parkolni, azért ne kelljen fizetnie. Tá-
jékoztatással terelni kell az autósokat abba az irányba, ahol parkolót ta-
lálhatnak. A nem megfelelıen parkolókat pedig szankcionálni kell, vagy 
a közterület-felügyelıknek, vagy a rendıröknek.  
 
Dr. Rácz Tiborné : A lakótelepeken történı parkolás fizetıssé tétele 
nem egyszerő feladat. Az ingyen parkolás nem oldja meg a problémát. 
Sokan a garázsukba sem tudnak beállni, különösen a Bányász, 
Szilfákalja, Major utcákon. Ki kell építeni a megfelelı parkolást, akár so-
rompók kihelyezésével, vagy parkolók felfestésével. A belvárosban, 
fürdıövezetben lévı apartmanházak, panziók vendégei parkoljanak 
bent az udvarokban.  
 
A képviselı-testület Örvendi László módosító javaslatát, mely szerint a 
Deák Ferenc utca kerüljön ki a fizetı parkolási rendszerbıl 2 igen (Dr. 
Papp Jenı, Örvendi László), 3 nem (Váradi Ferenc, Kanizsay Béla, 
Tarcsi András) szavazat és 11 tartózkodás (Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Dede Ernı, Dr. Sóvágó 
László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György 
Csongor, Erdei Gyula) mellett nem támogatta; a Jókai sor és Deák F. u. 
fizetıssé tételét 15 igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy Bá-
lint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi And-
rás, Dede Ernı, Váradi Ferenc, Dr. Papp Jenı)  szavazat és 2 tartóz-
kodás (Majoros Petronella, Marosi György Csongor) mellett támogatta; 
a Sport utca fizetı parkolóvá tételét 13 igen (Dr. Sóvágó László, Nagy 
Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Maro-
si György Csongor, Váradi Ferenc, Dr. Papp Jenı), 1 nem (Kanizsay 
Béla) szavazat és 3 tartózkodás (Dede Ernı, Örvendi László, Erdei 
Gyula) mellett támogatta; a Damjanich u. Hotel Béke felıli oldalát 17 
igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy Bálint, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
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Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi And-
rás, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Váradi Ferenc, Dr. Papp Je-
nı)  szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; a 
Damjanich u. – Gábor Á. u. átkötı új útszakasz parkolóinak fizetıssé 
tételét 17 igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy Bálint, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vá-
gó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Váradi 
Ferenc, Dr. Papp Jenı) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta; a Gábor Áron utca fizetıssé tételét 16 igen (Örvendi 
László, Dr. Sóvágó László, Nagy Bálint, Harsányi István, Szandai Káz-
mér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majo-
ros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Tarcsi András, Marosi György Cson-
gor, Dede Ernı, Váradi Ferenc, Dr. Papp Jenı)   szavazat, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta; a József A. u. Böszörményi u. és 
Lovas u. közötti szakaszának fizetıssé tételét 15 igen (Örvendi László, 
Nagy Bálint, Harsányi István, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Váradi Ferenc, Dr. 
Papp Jenı)   szavazat és 1 tartózkodás (Szandai Kázmér) mellett tá-
mogatta; a Pávai utca Damjanich utcáig történı fizetıssé tételét 11 igen 
(Nagy Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Dede Ernı), 2 nem (Váradi Ferenc, Dr. Papp Jenı) sza-
vazat és 4 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Marosi 
György Csongor, Örvendi László) mellett támogatta; a Sport u. elején 
parkoló kialakítását 17 igen (Örvendi László, Dr. Sóvágó László, Nagy 
Bálint, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vá-
gó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Váradi 
Ferenc, Dr. Papp Jenı) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta; a Bethlen u.és Halasi Fekete Péter tér fizetıssé tételét az 
idegenforgalmi szezonban 3 igen (Máté Lajos, Erdei Gyula, Tarcsi And-
rás), 9 nem (Váradi Ferenc, Harsányi István, Vágó Zsolt, Marosi György 
Csongor, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla) szavazat és 5 tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné, 
Dede Ernı, Örvendi László, Szandai Kázmér, Dr. Sóvágó László) mel-
lett nem támogatta; azt a javaslatot, mely szerint tilosban parkoló gép-
jármő elszállítását a VgZrt végzi 11 igen (Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majo-
ros Petronella, Vágó Zsolt, Dede Ernı, Váradi Ferenc, Dr. Papp Jenı), 
2 nem (Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor) szavazat és 3 tar-
tózkodás (Dr. Rácz Tiborné, Tarcsi András, Nagy Bálint) mellett támo-
gatta és a következı határozatot hozta:  
 
 63/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete fi-
zetı parkolóvá nyilvánítja, a meglévı fizetı parkolókon kívül: 
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� Jókai sor – Deák Ferenc utcákat; 
� Sport utcát teljes egészében; 
� Damjanich utca Hotel Béke felıli oldalát (a Pávai-Vajna ut-
cától az Aqua Palace-ig felfelé történı egyirányúsítást követıen); 
� A Damjanich utca – Gábor Áron utca átkötı új útszakasz 
parkolóit; 
� A Gábor Áron utcát (az Aqua Palace-tól a Pávai Vajna utcá-
ig); 
� A József Attila utcának a Böszörményi utca és Lovas utca 
közötti szakaszát; 
� A Pávai-Vajna utcát a Damjanich utcáig; 
� A Sport utca elején fizetı parkolók kialakításáról dönt.  
 
 A felsorolt utcák vonatkozásában úgy a lakosság, mint a vállalko-
zók, közületek részére a saját ingatlana elıtti parkolás itt is díj-
mentes, 1 db jármő részére. 
A Városgazdálkodási Zrt végzi a kerékbilincs-leszerelés, valamint 
a tilosban parkoló gépjármővek elszállításának feladatait. 
A következı testületi ülésre újabb, rendelet-módosító elıterjesz-
tést kell készíteni. 
 
Határidı: 2009. április.23 
Felelıs:   jegyzı 
      VgZrt. vezérigazgató 

 
Huszadik napirend:   
 
A,  
 
Váradi Ferenc : Nem fogadja el a választ.  
 
A képviselı-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Nagy Bálint, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Tarcsi András, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı)  , 4 nem (Ko-
csis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Váradi Ferenc, Marosi György) szavazat 
és 2 tartózkodás (Majoros Petronella, Vágó Zsolt) mellett elfogadta a 
választ és a következı határozatot hozta:  
 
 64/2009. (III. 26.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete el-
fogadja Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezetı-fımérnök Váradi Fe-
renc képviselı köztéri padokkal kapcsolatos kérdésére adott vála-
szát.  
 
Határidı: - 
Felelıs:  - 

 
B,  
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Erdei Gyula : Elfogadja a választ.  
 
Kérdések :  
 
Harsányi István : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Egyre több 
hajdúszoboszlói lakos gondozza a saját ingatlana elıtti területet, parkot, 
virágoságyat. Sok helyen köveket, karókat helyeznek el. Milyen szabá-
lyok betartása mellett és hogyan tudják megvédeni az út melletti gon-
dozott területet a lakosok?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Csak a Közútkezelı hozzájárulásával lehetne 
elhelyezni köveket, karókat a területeken. Javasolja, hogy akinek szán-
dékában áll bármit is kihelyezni ingatlana elé, keresse fel a városfej-
lesztési, mőszaki irodát. Alapvetı elıírás, hogy az út szélétıl 1 méter 
padkát szabadon kell hagyni.  
 
Örvendi László : Jegyzı Úrhoz intézi kérdését. Hamarosan eljön az 
idegenforgalmi szezon kezdete. A jelenlegi rendkívüli gazdasági hely-
zetben körültekintıen kell felkészülni a vendégek fogadására. Valószí-
nő, hogy sokkal kevesebb vendég fog érkezni, mint eddig, ami a ven-
dégtartók között feszültséget okozhat. A fizetıvendéglátók az önkor-
mányzaton kérik számon ezt a helyzetet. Mit tervez a hivatal a rend 
fenntartásáért a vendégfogókkal kapcsolatban, milyen szankciókat, ter-
veket hoz a nepperekkel szemben? Másik kérdése, mi lesz a régi Sza-
badság szálló állapotával? Kritikán aluli, amilyen állapotban jelenleg 
van az épület és környéke.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Kanizsay Béla : Naponta jár el a régi Szabadság-szálló elıtt, a város 
szégyene az épület. Többször volt már napirenden az ügy, többen kér-
dezik tıle, hogy mikor teszi már rendbe az önkormányzat.  
 
Majoros Petronella : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Az Olaj-
malom utca – Doberdó zug nyomvonalán folyik egy igen jelentıs vízel-
vezetı csatorna, amely a város csapadékvizének nagy részét vezeti le. 
A Doberdó zugban ennek a csatornának az oldala megsérült, a közelgı 
esızések miatt ez komoly fennakadásokat okozhat a víz elvezetésé-
ben. Mikor kerül ez helyreállításra?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : A javítás költsége mintegy 700.000 Ft-ra te-
hetı. Forrás biztosítása esetén azonnal meg lesz javítva a csatorna.  
 
Interpellációk :  
 
Erdei Gyula : Jegyzı Úrhoz intézi interpellációját. A Mővelıdési Háznál 
lévı keresztezıdés ügyében már többször szólt. Autóval való közleke-
dés esetén a kanyarodások igen veszélyesek a – különösen hétvégén – 
nagy gyalogos forgalom miatt. Kéri, hogy a Közútkezelı felé jelezzék 
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ezt a problémát, lehetne a kisívő kanyarodást gyorsítani kiegészítı 
lámpával.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Harsányi István : Jegyzı Úrhoz intézi interpellációját. Néhány évvel ez-
elıtt a Nádaspart Kft. a tó kialakítása és bekerítése idején kért az ön-
kormányzattól az Ady Endre utcáról bekötıutat, cserébe a lovaspálya 
túloldalán kapott egy utat az önkormányzat, amely jelenleg le van zárva 
sorompóval. Kéri, hogy Jegyzı Úr intézkedjen abban, hogy a repülıtér 
felıl mezıgazdasági gépekkel ki tudjanak fordulni az Ady Endre utcára.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Szandai Kázmér : Jegyzı Úrhoz intézi interpellációját. A Halasi Fekete 
Péter téren a gördeszkázó fiatalok egyre nagyobb területet foglalnak el. 
Ez a tevékenység az ott lakókat folyamatosan zavarja. Veszélyeztetik 
saját testi épségüket, illetve az ott parkoló autókat is. Kéri, hogy a hiva-
tal készítsen intézkedési tervet, ami megoldást jelent a problémára.   
 
Dr. Vincze Ferenc : Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Majoros Petronella : Jegyzı Úrhoz intézi elsı interpellációját. Kéri, 
hogy Jegyzı Úr készítsen egy tájékoztatót a következı testületi ülésre 
arra vonatkozóan, hogy milyen megoldások vannak a kerékpárút folyta-
tását illetıen a Keleti-fıcsatorna irányába? Másik interpellációja Fı-
mérnök Asszonyhoz szól. A Mezı utca – Nádudvari út keresztezıdésé-
ben tavaly megcsinálták a vízelvezést, leaszfaltozták az utat. Nagy 
esızéseknél megfigyelhetı, hogy a víz nem folyik el rendesen. Kéri, 
hogy az iroda tekintse meg a munkaterületet, újíttassák fel a kivitelezı-
vel.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Írásban ad választ az interpellációra.  

 
 
A képviselı-testület 18.45 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 
            polgármester                                                       jegyzı 
 

 
 


