
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2009. április 23-án 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.   
 

 Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő 
alpolgármester, Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, 
Majoros Petronella, Nagy Bálint, Harsányi István, 
Erdei Gyula, Vágó Zsolt, Dr. Rácz Tiborné, Máté 
Lajos, Szandai Kázmér, Örvendi László, 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.  

 
 Tarcsi András képviselő úr hiányzott az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. Javasolta külön szavazni az alábbi kiosztott, 
de a meghívóban nem szereplő előterjesztések tárgyalásáról: 
Előterjesztés magánút önkormányzati tulajdonba vételére; Előterjesztés 
a Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógiai programjáról; Előterjesztés 
az Egyesített Óvodai Intézmény minőségirányítási programjának 
módosításáról.  
 
A képviselő-testület magánút önkormányzati tulajdonba vételéről szóló 
előterjesztés napirendre vételét 15 igen szavazat (Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; a 
Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógiai programjáról szóló 
előterjesztés napirendre vételét 15 igen szavazat (Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; 
az Egyesített Óvodai Intézmény minőségirányítási programjának 
módosításáról szóló előterjesztés napirendre vételét 15 igen szavazat 
(Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
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Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta; a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 
15 igen szavazat (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő napirendeket fogadta el:  
 

NAPIREND: 
 
1. Önkormányzati gazdasági társaságok beszámolói a 2008. évi 
gazdálkodásról, a 2009. évi tervekről, illetőleg a közgyűlésre való 
felkészülésről: 
a.) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.  
b.) Városgazdálkodási Zrt. 
c.) Közüzemi Kft. 
Előadók: gazdasági társaságok vezetői 
  
2. a.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi 
költségvetésének végrehajtásáról 
b.) Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2008. évi 
végrehajtásáról 
Előadó: jegyző,  
             irodavezető-főkönyvelő 
 
3. Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására: 
a.) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes 
gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
19/2008.(IX.18.) rendelet módosítására,  
b.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
20/2008.(IX.18.) rendelet módosítására, 
c.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
21/2008.(IX.18.) rendelet módosítására 
Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője, 
             társulási munkaszervezet vezetője 
 
4. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről 
Előadó: jegyző, 
             társulás munkaszervezet vezetője 
 
5. Előterjesztés a Közoktatási Intézkedési Terv aktualizálására 
Előadó: oktatási, művelődés és sportiroda vezetője 
 
6. Előterjesztés a szennyvízcsatorna-hálózat befejező ütemének 
végrehajtásáról 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 



 3 

7. Előterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. 
évi költségvetésének módosítására 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
8. Előterjesztés „A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra 
a Hajdúszoboszlói Kistérségben” című pályázat benyújtására 
Előadó: jegyző 
 
9. a.) Előterjesztés sportlétesítmények felújítására kiírt pályázatról 
(Sportház) 
b.) Előterjesztés a Bocskai Sporttelep épületének felújítására 
Előadó: jegyző, 
             irodavezető-főmérnök 
 
10. Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására, 
valamint az erre vonatkozó hatáskör bizottságra átruházására 
Előadó: jegyző 
 
11. Tájékoztatás szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektről 
(KEOP-7.1.2.0) 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
12. Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola pedagógiai 
programjáról 
Előadó: oktatási, művelődési, sport iroda vezetője  
 
13. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény minőségirányítási 
programjának módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési, sport iroda vezetője  
 
14. Előterjesztés magánút önkormányzati tulajdonba vételére 
Előadó: irodavezető-főmérnök  
 
15.  Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
Előadó: polgármester 
 
16. Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra: 
a.) Örvendi László és Kanizsay Béla képviselő urak kérdéseire, 
b.) Jelzőlámpás csomópont működésével kapcsolatos interpellációra, 
c.) Belterületi kerékpárút nyomvonallal és vízelvezetéssel 
kapcsolatos interpellációra, 
d.) Szandai Kázmér képviselő úr interpellációjára, 
e.) Harsányi István képviselő úr interpellációjára 
Előadók: jegyző, 
               irodavezető-főmérnök 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
ZÁRT ÜLÉSEN:  
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1. Előterjesztés lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan 
benyújtott fellebbezés elbírálására 
Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke és a csoportvezetője 
 

Első napirend:  
 
A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt. 
vezérigazgatója.  
 
Czeglédi Gyula: A 2008-as évben mind árbevétel, mind 
jövedelmezőség terén az üzleti tervben foglaltakat túlteljesítette a fürdő. 
A stratégiai fejlesztések folytatódnak ebben az évben is. Az 
adóváltoztatási szándék miatt 41 millió forint körüli csökkenés várható 
az üzleti tervhez képest.  Az ÁFA 5%-os emelkedése az árba nem lesz 
beépítve.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Örömmel vette tudomásul, 
hogy mintegy 6,5 milliárdos mérlegfőösszeg mellett sikerült nyereséget 
realizálni. Vezérigazgató Úr megerősítette szóban is, hogy a cég anyagi 
ereje jó alapot biztosít ahhoz, hogy a most folyó nagy beruházások 
biztonsággal megvalósulhassanak.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A bizottság elismerését és 
köszönetét fejezi ki a rendkívül jó eredményért. Néhány kérdés 
felmerült a 2009-es évvel kapcsolatosan a bizottság ülésén, erre 
választ kaptak Vezérigazgató Úrtól.  
 
Kocsis Róbert: A Felügyelő Bizottság is megtárgyalta az anyagot, 
elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Váradi Ferenc: Jónak tartja, hogy egységenként le van írva, mennyi 
lesz a bevétel. Pozitívum az is, hogy nem emel árat a fürdő. 
Hajdúszoboszló szinte a legolcsóbb az árak terén más fürdőkhöz 
viszonyítva. Szerepel az anyagban, hogy a társaság által, sajáterő 
terhére történt kifizetés több, mint 252 millió forint. Részletesebben 
kellene megvilágítani, hogyan lesz ez realizálva, hogyan térül meg, 
hogy kerül elszámolásra. Ebben az évben is sokallja a 
reklámköltségeket. Kérdést tett fel, melyre Czeglédi Gyula válaszolt.  
 
Czeglédi Gyula: Ahogy az anyagban is szerepel, a 252 millió forint 
saját erőként van felhasználva. A reklámköltségeknél tartalékra is 
szükség van, hiszen évközben is érkeznek olyan ajánlatok, amelyekkel 
élni kell, ahogy a légimarketing lehetőségével is.  
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Majoros Petronella: Örül annak, hogy ebben az évben nem tervez a 
fürdő létszámcsökkentést. Magyarországon minden tizedik beteg a 
fürdőben veszi igénybe az OEP által nyújtott támogatásokat.  
 
Örvendi László: A reklám, tájékoztatás nagyon fontos. Miniszteri 
ígéretet is kapott, hogy az M35-ös útnál jelölni fogják táblával a várost, 
szerencsére egyre több olyan táblát lehet találni, ahol a fürdőt 
reklámozzák. Javasolja, hogy már az autópályák elágazásánál 
legyenek elhelyezve táblák, amelyekből egyértelművé válik, merre kell 
menni a fürdő felé.  
 
Máté Lajos: A marketingköltségeket növelni kell, hisz a város 
marketingjét is szolgálja a fürdő reklámja. A későbbiekben várhatóan a 
TDM Szervezet is többet fog a reklámtevékenységre költeni.  
 
Czeglédi Gyula: A marketingköltségként megjelent összeg már 
tartalmazza az élményfürdő saját önerőköltségét is. Kéri, hogy a 
meghívóban szereplő csütörtök helyett szerdán kerüljön sor a 
közgyűlésre.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Kocsis Róbert, Örvendi László, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatokat hozta:  
 
  68/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  
 
1. a.) jelentését a társaság 2008. évi üzleti tevékenységéről; 
     b.)a Felügyelő Bizottság jelentését a 2008. gazdasági évről; 
     c.) a könyvvizsgáló jelentését a 2008. gazdasági évről; 
     d.) 2008. évi gazdálkodásáról szóló mérlegbeszámolót 
 6.571.121 ezer forint mérleg főösszeggel, és a 2008. évi 
 117.345 ezer forint mérleg szerinti eredmény teljes 
 összegének  eredménytartalékba helyezését; 
     e.)2009. évi üzleti tervét, 
     f.)alapszabályának módosítását; 
     g.)alaptőkéjének felemelését 
 
  javasolja a közgyűlésnek elfogadásra. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a közgyűlésre tulajdonosi képviselőként Erdei Gyula 
önkormányzati képviselőt jelöli ki.  
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Határidő:  2009. május 1.   
Felelős: vezérigazgató 
 

  69/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Rudolf Segélyező Egyesület kérelme alapján tulajdonosi 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hungarospa Zrt. a 
Hajdúszoboszlói Rudolf Hotel gyógyászatát más hasonló 
gyógyászatokkal kötött szerződési feltételekkel üzemeltesse és 
ennek érdekében 40 m3/nap mennyiségű termálvizet biztosítson a 
szállodának. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2010. április 30. 
Felelős:   Hungarospa Zrt. vezérigazgatója 

 
B,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
Mészáros Sándor: A 2008-as üzleti évet a VgZrt túlteljesítette, 
eredményesen gazdálkodott, likviditási gondjai nem voltak, 
hitelfelvételre nem szorult, gazdálkodása stabil volt. Az anyag 9. 
oldalának lap alján a személyi jellegű ráfordítások összegénél nem 
0,0051%, hanem 1% a helyes szám. A várható adóváltozások miatt az 
ÁFA növekedése érzékenyen fogja érinteni a céget is. Az árbevétel 
csökkenni fog, a testület által megállapított díjak is módosulnak. 
Hulladékszállítás területén megoldás lehet, ha a második félévi 
matricaértékesítés előre lesz hozva június 30-ra. A lakossági féléves 
matricából mintegy 300, a keresztféléves matricából pedig 125 darabbal 
kevesebbet vásároltak meg. A szelektív hulladékok hasznosítására 
egyelőre nincs vevő. Ha nem indul be az értékesítés, jelentős 
veszteséggel kell számolni. Kéri a testülettől, hogy amennyiben 
módosítani szükséges az üzleti tervet, azt előterjeszthesse a cég a 
testület elé.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.   
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Örömmel állapította meg, 
hogy a cég a tavalyi évet nyereséggel zárta.  
 
Majoros Petronella: A Felügyelő Bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja. A cég 2008-ban eredményesen 
gazdálkodott, pénzügyi helyzete stabil volt, hitel felvételére nem került 
sor. A kapcsolt vállalkozások egy része sajnos veszteséggel működik. 
Az elmúlt negyedévben 400-al kevesebb matricát vásároltak a kukás 
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hulladékszállításhoz az ügyfelek, ezért kéri a FEB, hogy a fenntartó a 
2007-ben elfogadott határozatát következetesen hajtsa végre a további 
ügyfélszám csökkenésének elkerülése érdekében. A parkfenntartási 
munkákat a Magyar Turizmus Zrt. különdíjjal is jutalmazta. Sikeres volt 
a lomtalanítás és a veszélyes hulladék gyűjtése is, ami jelentős plusz 
költséget jelent a VgZrt-nek. Javasolja a FEB, hogy a jövőben a 
gyógyszerek gyűjtésével ne foglalkozzon a cég, hiszen erre a 
gyógyszertárak lehetőséget kínálnak. Javasolja továbbá, hogy a 2008-
as eredményt teljes egészében tarthassa magánál a VgZrt. annak 
érdekében, hogy a már megkezdett beruházásokat, fejlesztéseket 
finanszírozni tudja, különösen a parkolók kialakítását.  
 
Dr. Sóvágó László: Véleménye szerint a jelenleg aktuális 
jogszabályokat kellene figyelembe venni. Az ÁFA-emeléssel 
kapcsolatos áremelést nem kell megemlíteni. Nem megengedett, hogy 
ilyen mértékben csökkenjen a matricavásárlások száma. 
Következetesen érvényesíteni kell az ezzel kapcsolatos jogszabályi 
rendelkezéseket.  
 
Váradi Ferenc: Jól összeállított a beszámoló, egyedül a szociális 
lakásokkal kapcsolatosan nem tudja támogatni a VgZrt. munkáját. A 
költségvetésben 60 millió Ft eltérés van a tény- és a tervadatok között. 
A beszerzéseknél 2009-re vonatkozóan használt járművek szerepelnek, 
ezt nem tartja jónak. Az üzleti tervnél a tevékenységek részben nem 
szerepel az összegek mellett a „forint” szó.  
 
Kanizsay Béla: Jónak tartja a beszámolót, elfogadásra javasolja. 
Kevésnek tartja a szelektív hulladékgyűjtők számát a városban. A 
fürdőnél nem lehet a kerékpárokat tárolni. Érdemes lenne egy 
kerékpártárolót kialakítani a fürdő környékén.  
 
Mészáros Sándor: A szolgálati lakásoknál a bírósági döntést végre kell 
hajtania a VgZrt-nek. Ha van rá lehetőség, új gépjárművet vesznek, de 
törmelékszállításra érdemesebb használtat vásárolni.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Kocsis Róbert, Örvendi László, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  70/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – mint 
alapító – a Városgazdálkodási Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság   
 
1./ a., vezérigazgatója  jelentését a társaság 2008. évi üzleti  

                    tevékenységéről; 
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b., a könyvvizsgáló jelentését a Zrt. 2008. évi éves  
     beszámolójának felülvizsgálatáról; 
c., a felügyelő bizottság jelentését a 2008. évi gazdasági évről; 
d., a társaság 2008. évi  éves beszámolóját  mellékleteivel  
     együtt 548.145 e Ft mérleg főösszeggel, 26.591 eFt mérleg  
     szerinti eredménnyel, a mérlegszerinti eredmény teljes  
     összegének eredménytartalékba helyezésével együtt; 
e./ a társaság alapító okiratának módosítását; 
 f./ a társaság 2009.évi üzleti tervét  
 
elfogadja.  

 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     egyetért a könyvvizsgáló megbízási díjának 117.000 Ft/hó +  
     ÁFA összegben történő megállapításával 2009. június  
     1-től 2010. május 31-ig terjedő időtartamra.   
 
Határidő:  2009. június 1.  
Felelős:  vezérigazgató 

 
C,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Közüzemi Kft. 
ügyvezető igazgatója.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Örömmel állapította meg, 
hogy újra nyereséges tudott maradni a cég, bár a távhőszolgáltatás 
terén voltak veszteségek.  
 
Kanizsay Béla: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja. Javasolja a bizottság, hogy az 
eredmény az eredménytartalékba kerüljön elhelyezésre. Egyik bizottság 
sem javasolta 2009-ben a menedzsment tagjai fizetésének emelését.  
 
Dede Ernő: A jelentésben és az üzleti tervben leírtakkal egyetért. Több 
kérdést is intézett korábban Igazgató Úrhoz, nagyon korrekt válaszokat 
kapott. A 3. oldalon szerepel, hogy eddig 80 lakás tért át korszerűbb 
hőfelhasználásra, véleménye szerint ez a szám igen kevés. A 9. 
oldalon írja az anyag, hogy a fogyasztók kiszolgáltatott helyzetben 
vannak, választási lehetőségük szinte nulla. Az alternatív megoldások 
bevezetése igen költséges a lakóházak számára, bár hamar megtérül a 
beruházás. A használati melegvíz drágulása is igen nagy terhet jelent a 
lakosságnak. A 12. oldalon „bérházak” helyett javasol „társasházak” 
kifejezést használni. A hátralékok jelentősen nőttek az elmúlt évben, 
amiben szerepe lehet a drágulásnak is. A 16. oldalon szerepel, hogy a 
gázmotorból származó bevételt fűtéskorszerűsítésre fordítja a cég, 
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ezzel egyetért. Hatékony és távlati megoldást a geotermikus energia 
felhasználása jelentené, amit korábban a testület elutasított. Igazgató 
Úr ígéretet tett a fogyasztók tájékoztatására. Lakossági igényként jutott 
el hozzá az átalánydíjas fizetés lehetősége, ez igen bonyolult, további 
lépéseket kell tenni ezen a téren.   
 
Szandai Kázmér: A lakótelepi körzetben most a magas energiaárak 
miatt a távhő kérdése a legfontosabb. Lakossági fórumon felvetődött 
néhány kérdés, észrevétel, Igazgató Úr válaszolt ezekre. Egyik ilyen 
kérés volt, hogy a közös képviselőnek legyen betekintési lehetősége a 
ház által fogyasztott hőenergia terén. A házak energetikai 
korszerűsítésében történjenek lépések. Kéri Igazgató Urat, hogy 
tájékoztatással továbbra is segítse azon házak lakóit, ahol 
korszerűsítést terveznek. Bizottsági ülésen is elhangzott és most is kéri, 
hogy hangozzon el, mikor és milyen mértékű energiadíj-csökkentésre 
van kilátás.  
 
Erdei Gyula: Nem hozott elég körültekintő döntést a testület, amikor 
megszavazta a magas mértékű hődíjemelést, mivel nem vette 
figyelembe a lakosság anyagi helyzetét. Kéri, hogy a cég folyamatosan 
keresse azon alternatív lehetőségeket, amelyek részben ki tudják 
váltani a gázt, mint energiahordozót. Tájékoztatást kér ő is arra 
vonatkozóan, hogy előreláthatóan mennyi lesz a csökkentett ár.  
 
Váradi Ferenc: Több képviselő is fölvetette, hogy tájékoztatást kérnek 
arra vonatkozóan, hogyan alakul a gázár. Kisebb számításokat végzett 
ez irányban. A következő negyedévben a gázár folyamatos 
csökkenésére lehet számítani. Várhatóan a harmadik negyedévben 
normál hődíjat kell fizetni a lakosságnak.  
 
Nyéki István: Az ivóvíz-szolgáltatás területén az elmúlt évben sem 
minőségi, sem mennyiségi problémák nem voltak. A dolgozókat 
elismerés illeti ezért a munkáért. A távhővel kapcsolatosan szoros 
együttműködésre van szükség a fogyasztókkal. Az egy társasházban 
élők sajnos közös döntésre kényszerülnek, nehezen oldható így meg a 
fűtési rendszer korszerűsítése. Minden segítséget megad a szolgáltató 
a fogyasztóknak ehhez. A fűtés nem a méréstől, hanem a 
szabályozhatóságtól lesz gazdaságosabb. A leolvasásnál jelen lehet 
bárki, ennek eddig sem volt semmi akadálya. A beszámolóban szereplő 
kintlévőségek tavalyi állapotot mutatnak, nem az ideit. A testület 
elfogadta azt az ármegállapító mechanizmust, amely lehetővé teszi, 
hogy negyedéves csúszással legyen követve a gázár alakulása. A 
harmadik negyedévre akár 15%-os költségcsökkenés is lehet a 
gázárakban, a negyedik negyedévben pedig akár a múlt év decemberi 
hődíjakra is vissza lehet térni.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Kocsis Róbert, Örvendi László, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
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Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  71/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 
a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói Közüzemi 
Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft.  
 
1. a.,  2008. évi üzleti jelentését; 

 b.,  a  Felügyelő Bizottság jelentését a Kft. 2008. évi      
       gazdálkodásáról; 
 c.,  a könyvvizsgáló jelentését a Kft. 2008. évi gazdálkodásáról; 
 d.,  a Kft. 2008. évi mérlegét 462.153 eFt főösszeggel, 58.590 eFt  
       adózás előtti és 48.197 eFt adózás utáni eredménnyel,   
       amelyet eredménytartalékba helyez; 
 e.,  a 2008. évi mérlegre vonatkozó kiegészítő mellékletet; 
 f.,   a Kft. 2009. évi üzleti tervét  

 
elfogadja.  

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója, a Kft. 
könyvvizsgálójának,  Bartha Katalinnak megbízási díját 2009. 
május 1-től 2010. április 30-ig 130.000 Ft/hó összegben állapítja 
meg.  

 
Határidő:  2008. május 1.    
Felelős:    ügyvezető igazgató 

 

Második napirend:  
 
A,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
a beszámolót és egyhangúlag támogatta. Köszönetét fejezte ki a 
hivatalnak és a városfejlesztési, műszaki irodának a pályázatok 
elkészítésében nyújtott lelkiismeretes munkáért.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta. 
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási bizottság is 
megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag támogatta. 
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta a beszámolót és 
elfogadásra javasolja. 
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Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót és elfogadásra javasolja. 
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta. 
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság is megtárgyalta a beszámolót és 
elfogadásra javasolja. 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Kocsis Róbert, Örvendi László, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Városi Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 6/2009. (IV.23.) számú rendelete 

az önkormányzat és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról, a 
költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról 

 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete az Államháztartásról 
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a 
alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint a 
költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, 
beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 
217/98. (XII.30.) és a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendeletekben 
meghatározottakat – a 2008. évi gazdálkodásának 
zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. §. 
 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az 
önkormányzat költségvetési szerveire. 
 

2. §. 
 
/1/ Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma:  14 
b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek száma: 
   6 
 
/2/ Az /1/ bekezdésben meghatározott önállóan és részben 
önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. 
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/3/ A címrendet az önkormányzat 2/2008. (II.28.) számú 2008. évi 
költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza. 
 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi 
költségvetésének teljesítése 

 
3. §. 

 
Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadás bevételi főösszegét        
6.278.359/eFt-ban állapítja meg a következő részletezés szerint: 
 
 
Működési jellegűek: 
 
1. Intézményi bevételek /1 sz. melléklet/      734.120/eFt 
2. Részben önálló intézmények bevétele /2 sz. melléklet/ 
                     81.539/eFt 
3. Helyi adóbevételek /3 sz. melléklet/    1.164.460/eFt 
4. Önkormányzat egyéb bevétele /2,4,5 sz. melléklet/                
            325.073/eFt 
5. Központosított előirányzatok /6. sz. melléklet/       
             492.484/eFt 
6. Állami támogatás                  1.997.629/eFt 
7. Átengedett központi adók / 3. sz. melléklet/       763.745/eFt 
 
 Működési bevételek összesen:    5.559.050/eFt 
 
 
Felhalmozás jellegűek: 
 
1. Vagyonhasznosítási bevétel /7. sz. melléklet/       
        514.357/eFt 
2. Lakásgazdálkodási bevétel /7. sz. melléklet/                1.974/eFt 
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök /5. sz. melléklet/      
        241.253/eFt 
 
 Felhalmozási bevétel összesen:   757.584/eFt 
 
1. Pénzkészlet változás                   - 54.493/eFt 
2. Átfutó bevétel               16.218/eFt 
 
 
        
 Bevétel mindösszesen:         6.278.359/eFt 
 
 

4. §. 
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Az önkormányzat a 2008. évi zárszámadás kiadási főösszegét                        
6.278.359 /eFt-ban állapítja meg az alábbi részletezés szerint: 
 
Működési jellegűek: 
 
1. Költségvetési intézmények kiadása /8 sz. melléklet/ 
                3.151.369/eFt 
2. Részben önálló intézmények kiadása /9 sz. melléklet/ 
            223.569/eFt 
3. Önkormányzati feladatok /9, 10 sz. melléklet/  824.888/eFt 
4. Városüzemeltetési feladatok /11 sz. melléklet/  312.896/eFt 
5. Szociálpolitikai feladatok /12 sz. melléklet/             254.616/eFt 
6. Átadott pénzeszközök /10,11,15 sz. melléklet./          45.632/eFt 
7. Céltartalékok /13 sz. melléklet/                118.667/eFt 
8. Karbantartási kiadások                    2.264/eFt 
 
Működési jellegűek összesen:                      4.933.895/eFt 

 
Felhalmozási jellegűek: 
 
1. Intézmények  beruházásai, felújításai /8-9 mellékletek/      
            72.988/eFt 
2. Beruházások és  átadott  
    pénzeszközök /10,14,15 sz. mellékletek/    731.711/eFt 
3. Központi intézményfelújítások           2.660/eFt 
4. Lakásgazdálkodás              250/eFt 
5. Értékpapír értéknövekedése                          832/eFt 
  
Felhalmozási jellegűek összesen:              808.441/eFt 
 
1. Hiteltörlesztés        387.000/eFt 
2. Átfutó kiadás          30.463/eFt 
3. Pénzmaradványt terhelő kifizetések     118.560/eFt 
 
Kiadások mindösszesen:            6.278.359/eFt 

 
5.§. 

 
/1/ A fejlesztési kiadások teljesítése a 8-9-10, 14-15 sz. 
mellékletek szerinti részletezésben 804.699/eFt-ban kerül 
elfogadásra. 
 

6. §. 
 
A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 
916 főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 16 
sz. melléklet mutat be. 
A képviselő-testület a 2004-2008 években létszámleépítés miatt 
megszüntetett álláshelyeket 2008. évben nem állította vissza. 
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7. §. 
 
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2008. évi 
felülvizsgált pénzmaradványát a 17 sz. melléklet részletezésének 
megfelelően 557.428 /eFt-ban fogadja el, melyből a személyi 
juttatás 79.238 /eFt, járulékok 20.776 /eFt, áthúzódó 
kötelezettségek 87.926 /eFt, szakképzési és egyéb feladatokra 
elkülönített 124.044 /eFt, felhalmozásra 21.999 /eFt. 
 

8. §. 
 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összege 2009. évben a 
rendelet elfogadását követően azonnal szabadon felhasználható, 
illetve a kiemelt előirányzatok között a képviselő-testület 
jóváhagyásával átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan 
formában használható fel, hogy a 2009. évre áthúzódó 
kötelezettségek kifizetésre kell hogy kerüljenek. A szabad 
pénzmaradvány mínuszba nem futhat. 
 

9. §. 
 
A 2008. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok kimutatását a mellékelt kataszteri naplók 
tartalmazzák, melyek az önkormányzati vagyonrendelet függelékét 
képezik. 
 

10. §. 
 
 
E rendelet megalkotása napján lép hatályba. 

 
B,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagy Csaba belső ellenőrzési vezető.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Kocsis Róbert, Örvendi László, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
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  72/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az éves jelentést az önkormányzat önálló 
költségvetési intézményeinek 2008. évi ellenőrzéseiről.  
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadja az éves jelentést a Polgármesteri Hivatal és a 
hozzátartozó részben önálló intézményei 2008. évi belső 
ellenőrzéséről. 
 
Határidő: - 
Felelős:  -  

 

Harmadik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 2009-től a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Többcélú Társulás látja el a szociális alapszolgáltatási 
feladatokat, a hatáskörök jelentős részét már a társulás gyakorolja. A 
rendszeres szociális segélyben részesülők együttműködésének 
feltételeit is tartalmazza a rendelet-módosítás, valamint biztosítja ezen 
személyek közfoglalkoztatásban való részvételének lehetőségét.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Módosult a 2/b melléklet, már  
ezt tárgyalta a bizottság.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és a módosulásokkal együtt 
egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Kocsis Róbert, Örvendi László, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő rendeleteket alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

7/2009. (IV.23.) számú rendelete, a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008. (IX.18.) rendelet 

(továbbiakban: R.) módosítására 
 
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. 
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1. § 

 
A R. 1.§-a a következőre módosul: 
„A rendelet célja, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően 
szabályozza az önkormányzat és a külön nevesített feladatok 
vonatkozásában a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
által biztosított gyermekjóléti alapellátások, ezen belül a 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. § 
 

A R. 3. §-ának címe a következőre módosul: 
„A Képviselő-testület hatáskörei, az átruházott hatáskörök és a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás Társulási 
Tanácsának (a továbbiakban: Társulási Tanács) hatáskörei” 
 
A R. 3.§.a kiegészül egy (4) bekezdéssel: 
„A Társulási Tanács hatáskörei a Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Többcélú Társulás fenntartásában működő Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálata 
(a továbbiakban: HKSzSzK Gyermekjóléti Szolgálata) 
vonatkozásában: 
a) megalkotja, illetve módosítja az intézmény alapító okiratát, 
b) elfogadja a megszüntető okiratot az intézmény egységének 
megszüntetése esetében, 
c) elfogadja az intézmény éves költségvetését, 
d) jóváhagyja az intézmény szervezeti és működési 
szabályzatát és szakmai programját, 
e) meghatározza az ellátások intézményi térítési díját, 
f) értékeli az intézményi egységekben végzett szakmai munka 
eredményességét, 
g) vizsgálja az intézményi egységek működésének 
törvényességét, 
h) meghatározza az ellátásban részesülők érdekvédelmét 
szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és 
működésének szabályait, 
i) dönt az ellátás igénybevételéről, amennyiben a jogosult, 
illetve törvényes képviselője nem ért egyet az intézményvezető 
döntésével. 

3. § 
 

Ahol a R. „Gyermekjóléti Szolgálat”-ot említ, a következő 
megnevezés lép a helyébe: „HKSzSzK Gyermekjóléti Szolgálata”. 
 
 

4. § 
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Ahol a R. „Szociális Szolgáltató Központ”-ot említ, a következő 
megnevezés lép a helyébe: „Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális 
Szolgáltató Központ”. 
 

5. § 
 
A R. 9. §-a egy (2) bekezdéssel egészül ki: 
„(2) A gyermekjóléti szolgáltatás vonatkozásában a fenntartó a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás, a szolgáltatás 
nyújtója a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató 
Központ.” 
 

6. § 
 

E rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

8/2009. (IV. 23.) számú rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló  

20/2008. (IX.18.) rendelet módosításáról 
 
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, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete az általa biztosított szociális ellátásokról 
alkotott 20/2008. (IX. 18.) rendeletet (a továbbiakban: R.) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

A R. szakaszaiban szereplő minden „SzSzk” rövidítés „HKSzSzK”-
ra módosul.  
 

2. § 
 

A R. 2. §-ában és 12. § (1) bekezdésében a „Szociális Szolgáltató 
Központ” helyébe a „Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás fenntartásában működő Hajdúszoboszlói Kistérségi 
Szociális Szolgáltató Központ” kifejezés kerül. 
 

3. § 
 
A R. 4. §-a és 12. § (2) bekezdése kiegészül a „hajdúszoboszlói” 
szóval. 
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4. § 

 
A R. I. fejezetének III. címe az alábbira módosul:  
„ A Képviselő-testület, a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Társulási Tanács) és 
a Társulási Tanács Elnökének hatáskörei”  
 

5. § 
 
A R. 5. §-ának a), b), d) és f) pontja törlésre kerül, e) pontja 
kiegészül a „rendeletben” szóval, c) pontja helyébe pedig a 
következő mondat kerül: „Hajdúszoboszló Város éves 
költségvetésének elfogadásával együtt dönt a HKSzSzK 
költségvetése szerinti, állami normatívával nem fedezett, 
Hajdúszoboszló Várost érintő működési hozzájárulás 
odaítéléséről”. 
 

6. § 
 
A R. 5. §-a kiegészül egy (2) bekezdéssel az alábbiak szerint: 
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltekintve a Képviselő-testület 
és az Egészségügyi, Szociális Bizottság fenntartót megillető 
korábbi hatásköreit a jelenlegi fenntartó döntéshozó szerve, a 
Társulási Tanács, a Polgármestert megillető korábbi hatásköröket 
pedig a Társulási Tanács Elnöke gyakorolja az Szt. 92/B. §-a, 
94/A. § (3) bekezdése, 101. § (3) bekezdése, valamint 115. § (2) 
bekezdése alapján a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális 
Szolgáltató Központ vonatkozásában.” 
 

7. § 
 
Az előbbieknek megfelelően a R. 6. §-ában az „Egészségügyi, 
Szociális Bizottság” helyébe a „Társulási Tanács”, 7. §-ában a 
„Polgármester” helyébe a „Társulási Tanács Elnöke” kerül, és a R. 
6. §-ának a) pontja kiegészül egy ac) alponttal az alábbiak szerint: 
(a Társulási Tanács jóváhagyja) „a HKSzSzK szervezeti és 
működési szabályzatát”. 
 

8. § 
 
A R. 8. § (5) bekezdésében, 11. § (3) bekezdésében, 19. § (4) 
bekezdésében, valamint 25. § (4) bekezdésében a „Bizottság” 
helyébe a „Társulási Tanács” kerül és az alábbiakkal egészül ki: 
(nyolc napon belül) „a Társulási Tanácshoz címzett, de az 
intézményvezetőhöz benyújtandó fellebbezéssel élhet”. 
 

9. § 
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A R. 8. § (6) bekezdése, 11. § (4) bekezdése, 19. § (5) 
bekezdése, valamint 25. § (5) bekezdése törlésre kerül, helyébe 
az alábbi rendelkezés lép: 
„A Társulási Tanács határozata elleni bírósági felülvizsgálatra a 
közigazgatósági hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló törvény (a továbbiakban Ket.) 109. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezések az irányadók.” 
 

10. § 
 
A R. III. fejezete az alábbiakra változik:  
„Az Önkormányzat által – a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás útján – biztosított személyes gondoskodás formái” 
 

11. § 
 
A R. 12. § (2) bekezdése az alábbiakra változik: 
„Az intézmény székhelyének és az intézményi egységek, 
telephelyek címét és elérhetőségét e rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza.” 
 

12. § 
 
A R. 15. § (1) és (5) bekezdésében a „Családsegítő Szolgálat” 
helyébe a „HKSzSzk Családsegítő Szolgálata” kerül. 
 

13. § 
 
A R. 15. § (5) bekezdése az alábbira módosul: 
„Az aktív korúak ellátásával kapcsolatos feladatok tekintetében a 
HKSzSzK Családsegítő Szolgálata együttműködik a Szociális 
Csoporttal és a Munkaügyi Központtal.” 
 

14. § 
 
A R. 15. § (6) bekezdésében az „Önkormányzat” helyébe a 
„Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás” kerül. 
 

15. § 
 
A R. 25. §-a kiegészül egy új (2) bekezdéssel, a korábbi (2), (3), 
(4) és (5) bekezdésének a számozása (3), (4), (5) és (6)-ra 
változik. 
„(2) Ha az igénybevevő családjában az egy főre jutó havi 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 130%-
át, akkor az igénybevevőnek 50%-kal csökkentett mértékű 
személyi térítési díjat kell fizetnie.”  
 

16. § 
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A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 
melléklete lép. 
 

17. § 
 
A R. 2/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2/a. számú 
melléklete lép. 
 

18. § 
 
A R. 2/b., 2/c., 2/d., 2/e. és 2/f. számú melléklete 2/b.-re módosul, 
és helyébe jelen rendelet 2/b. számú melléklete lép. 
 

19. § 
 
Jelen rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

9/2009. (IV.23.) számú rendelete, a szociális igazgatásról és 
szociális ellátásokról szóló 21/2008. (IX.18.) rendelet (a 

továbbiakban: R.) módosítására 
 
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. § (3) bekezdéseiben, a 
38. § (1) bekezdésében és (9)-(10) bekezdéseiben, a 43/B.§ (1) 
bekezdésében, a 45. § és 46. §-aiban, 48. § (4) bekezdésében, az 
50. § (3) bekezdésében valamint 132. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A R. 3. § (7) bekezdés 1. pontjának helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
(7) Szociális rászorultság esetén a jogosult a Szt.- ben, a Korm. 
Rendeletben és e rendeletben meghatározott feltételek szerint  
 
1) a jegyző 
a) időskorúak járadékát, 
b) rendelkezésre állási támogatást, 
c) rendszeres szociális segélyt, 
d) ápolási díjat, 
e) közgyógyellátást, valamint 
f) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot állapít meg; 
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2. § 
 

A R. 3. § (7) bekezdés 3. pontja kiegészül e), f) ponttal: 
 
 e) 6. § (4) bekezdése alapján háromoldalú megállapodást,  
 valamint                                                                                               
f) 6. § (3) bekezdés alapján a közfoglalkoztatásban való  
részvételre megállapodást köt  
 
 

3. § 
 

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Aktív korúak ellátása 
 

(1) Aktív korúak ellátására jogosult az, az aktív korú személy, aki a 
Szt. 33. § (1)-(4) bekezdésében foglaltaknak megfelel, ekkor 
a) a jegyző az aktív korúak ellátásán belül az Szt. 37. § (1) 
bekezdése értelmében rendelkezésre állási támogatást, 
b) az Szt. 37/B. § (1) bekezdés a), b), c) pontja értelmében 
rendszeres szociális segélyt állapít meg. 
 
(2) Aktív korúak ellátásán belül: 
a) a rendszeres szociális segélyben részesülő személyek 
vonatkozásában az egészségkárosodott személyek kivételével – 
az ellátás megállapításának, folyósításának feltételeként 
együttműködési kötelezettsége a Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által kijelölt 
szervvel, míg 
b) a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyek 
vonatkozásában az Észak – alföldi Regionális Munkaügyi Központ 
Hajdúszoboszlói Kirendeltségével van. 
(3) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy 
megállapodásban vállalhatja a közfoglalkoztatásban való 
részvételt az Szt.-ben foglaltaknak megfelelően. 
 
(4) A közfoglalkoztatás szervezését az Önkormányzat a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás által felállított 
munkacsoport útján végzi. A közfoglalkoztatási terv végrehajtását, 
az önkormányzati közfeladatot ellátó intézmények, polgármesteri 
hivatal és önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok 
bevonásával végzi. A közfoglalkoztatás szervezésében részt 
vevők háromoldalú megállapodásban rögzítik a jogokat és 
kötelezettségeket. 
 
(5) Az együttműködés intézményi feltételeinek biztosítása 
érdekében az Önkormányzat az együttműködésre a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
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hajdúszoboszlói Családsegítő Szolgálatát jelöli ki ( továbbiakban 
Családsegítő). 
 
(4) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy köteles: 
- megjelenni a Családsegítőnél a jogosultságot megállapító 
határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül, ahol 
nyilvántartásba veteti  magát, 
- részt venni az egyéni élethelyzetéhez igazodó 
beilleszkedését segítő program kidolgozásában, 
- megállapodást kötnie írásban a beilleszkedését segítő 
program megvalósítására a nyilvántartásba vételtől számított 
hatvan napon belül, 
- eleget tenni a beilleszkedését segítő program 
megvalósítására kötött megállapodásban foglaltaknak, 
- megjelenni a Családsegítő Szolgálat által megjelölt 
időpontban, 
- a megállapodásban foglaltak szerint köteles együttműködni 
a kijelölt szerv munkatársával, 
- a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények körülmények 
megváltozását 15 napon bejelenteni, 
- az ellátásra való jogosultság feltételeinek felülvizsgálatában 
együttműködni. 
 
(5) A beilleszkedést segítő programok típusai: 
 - mentálhigiénés, életmódot formáló egyéni és csoportos 
foglalkozás, 
   - egyéni készség-, és képességfejlesztő foglalkozás,  
     - életvezetési tanácsadás, 
 - felkészítés képzési és átképzési programban való 
részvételre 
 
(6)  A Családsegítő az együttműködés keretében köteles:  
- figyelemmel kísérni az aktív korúak ellátásának 
megállapításáról szóló határozatban megállapított határidő 
betartását, és annak megszegése esetén megvizsgálja a 
mulasztás okát, továbbá a rendszeres szociális segélyre jogosult 
személyt jogerős határozat alapján – a szervnél történő 
megjelenéskor – nyilvántartásba veszi, 
- tájékoztatni az ügyfelet a Szt. 37/D § (2) bekezdés szerinti 
beilleszkedést segítő program elkészítésének menetéről, a 
programok típusairól, az együttműködési eljárási szabályairól, 
- a nyilvántartásba vételtől számított hatvan napon belül a 
rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával 
kidolgozni az egyéni élethelyzethez igazodó beilleszkedést segítő 
programot, és  arról a segélyben részesülő személlyel írásban 
megállapodást kötni, 
- folyamatosan kapcsolatot tartani a rendszeres szociális 
segélyre jogosult személlyel és legalább háromhavonta személyes 
találkozás útján figyelemmel kísérni a beilleszkedést segítő 
programban foglaltak betartását, 
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- legalább évente írásos értékelést készíteni a beilleszkedést 
elősegítő program végrehajtásáról, és amennyiben szükséges – a 
rendszeres szociális segélyre jogosult személy bevonásával – 
módosítani a programot, illetve az éves értékelés megküldésével 
tájékoztatja a jegyzőt a beilleszkedést segítő program 
végrehajtásáról, 
- jelezni a jegyzőnek, ha a rendszeres szociális segélyre 
jogosult személy együttműködési kötelezettségének nem tesz 
eleget, 
- a kapcsolattartásról a családsegítésre meghatározott 
esetnaplót vezetni (1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben 
meghatározottak szerint) 
- igazolást kiállítani a megelőző együttműködés teljesítéséről. 
 
 
(7) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy az 
együttműködési kötelezettségét megszegi, ha e § (4) 
bekezdésben foglaltak bármelyikét nem teljesíti. 
 
(8) A rendszeres szociális segélyre jogosult személy amennyiben 
együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül 
ismételten megszegi a részére megállapított ellátást a jegyző a 
határozathozatal hónapjának utolsó napjával megszünteti és 
ismételten csak valamennyi jogosultsági feltétel újbóli teljesítése 
esetén részesülhet aktív korúak ellátásában. 
 
(9) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén a 
Családsegítő az alábbiak szerint köteles eljárni: 
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 vizsgálja a mulasztás okát. Amennyiben a 
rendszeres szociális segélyben részesülő 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, 
3 munkanapon belül írásban jelzi a jogosultságot megállapító 
szervnek az együttműködés létrejöttének elmaradását, illetve 
megszegését. 
 
 
(10) A Szt. 37/E. § (3)-(6) bekezdéseinek értelmében 
keresőtevékenység esetén a döntéshozó a támogatást/ segélyt az 
Szt.-ben meghatározott feltételek szerint továbbfolyósítja, feltéve, 
hogy az ügyfél a keresőtevékenység fennállását minden hónap 
15-ig igazolja. Amennyiben az ügyfél az igazolást megadott 
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határidőben nem csatolja, vagy nem tesz nyilatkozatot az aktív 
korúak ellátására való jogosultságát a tárgyhó 01. napjától a 
döntéshozó megszünteti. 
 

4. § 
 
A R. 8. §. (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, 
ugyanezen § kiegészül (10) bekezdéssel:  
 
(4)  A polgármester az e §. (1) bekezdés a)-h) pontokban 
meghatározott élethelyzetek enyhítésére 10.000 Ft-ig,  ezen 
összeg felett a Bizottság adhat átmeneti segélyt. 
 
(10) Rendkívül indokolt esetben a Bizottság jövedelemvizsgálat 
nélkül is adhat évenként és családonként 25.000.-Ft átmeneti 
segélyt. 

 
5. § 

 
A R. 9. §. (9) –(10) bekezdéssel egészül ki:  
 
(9) Temetési segély az elhalálozás hónapját követő harmadik 
hónap utolsó napját követően nem állapítható meg. 
 
(10) Az elhunyt személy eltemettetéséhez, egy temetési segély 
kérelem nyújtható be. Ha több személy részére állítottak ki 
temetési számlát, akkor a legmagasabb összegű számlával 
rendelkező személy adhatja be a kérelmet temetési segélyre. 
 

6. §  
 

A R. 10. §. (4), (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
(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 
c) a támogatás maximum összege:  
 ca) 5.000.-Ft, ha a kérelmező és háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 140%-át nem haladja meg, 
 cb) 4.000.-Ft, ha a kérelmező és háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 140%-175% között  van, 
 cc) 3.000.-Ft ha a kérelmező és háztartásában az egy főre 
jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum  175%-át.  
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(8) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összegét 
a Szt. 38. § (6) bekezdés a), b) pontjai és a 7. § alapján kell 
kiszámítani, de nem lehet kevesebb, mint 2.500.-Ft,  a normatív és 
a helyi kiegészítő támogatásnak együttesen, valamint a helyi 
önálló lakásfenntartási támogatásnak a 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.  
 

7. § 
 

A R. 11. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép 
 
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:                      108. 000 Ft 
 - koporsós temetés esetén:                              119. 000 Ft 
 

8. § 
 

A R. 14. §. (1) bekezdés  b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
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 20%-át, 
 

9. § 
 
A R. 1. sz. mellékletének 2) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
2) Aktív korúak ellátása 
 
A 63/2006. /III. 27./ Korm. rendelet 15. §-ában meghatározottak, 
és 
a) együttműködési kötelezettségre vonatkozó nyilatkozatok, 
b) a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozó 
jövedelemről és rendszeres ellátásról szóló igazolás/ok/, 
jövedelemnyilatkozat/ok/, 
c) korábban folyósított ellátás megszüntető határozata, 
d) megelőző együttműködésről igazolás, 
e) legmagasabb iskolai végzettség, szakmai végzettség 
fénymásolata 
 

10. § 
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E rendelet 2009. május 01-én lép hatályba, de rendelkezéseit a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

 

Negyedik napirend:  
 
Dr. Vincze Ferenc: Bemutatta Dr. Kertész Ferencet, a társulás 
munkaszervezet-vezetőjét.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 17 igen szavazat (Kocsis Róbert, Örvendi László, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  73/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről készített beszámolót elfogadja.  
A beszámolóban foglalt középtávú tervekkel a képviselő-testület 
egyetért. 
 
Határidő: 2009.december 31.  
Felelős:   jegyző, társulási titkár  
 

Ötödik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Harsányi István válaszolt.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László,  Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő) és 1 nem szavazat (Váradi Ferenc) mellett támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  74/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben megfogalmazottak szerint aktualizálja a város 
Közoktatási Intézkedési Tervét.   
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A képviselő-testület a továbbiakban a Közoktatási Intézkedési 
Terv évenkénti aktualizálásával az Oktatási Bizottságot bízza 
meg. 
 
Határidő:   2009. április 30., illetve értelemszerű 
Felelős:      jegyző 

 

Hatodik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. A határozati javaslat pontjairól külön szavazott, az első 
három pontot egyhangúlag támogatta, a 4. pontot a, - b, részekre 
osztotta az előterjesztő. Véleménye szerint a 3. ütemben résztvevő 
ingatlantulajdonosoknak ugyanannyit kellene fizetniük, hisz ők nem 
tehetnek arról, hogy késik a csatornaprogram. A bizottság javaslata 
szerint 82.350 Ft-ot kell fizetni ingatlanonként a lakosságnak, ami 1.350 
Ft havonta, az üdülőtulajdonosoknak pedig 110.000 Ft-ot 
ingatlanonként, ami 1.803 Ft havonta. Elfogadta a bizottság Dr. Papp 
Jenő javaslatát, mely szerint az üdülőterületen lévő, állandó lakhellyel 
rendelkező tulajdonosok ugyanolyan kedvezményben részesüljenek, 
mint a lakosság, amennyiben március 31-ig bejelentkezett az adott 
címre. A régi vezetékekre csatlakozás is lehetővé válik a lakástakarék-
kasszába való belépéssel, ezt is egyhangúlag támogatta a bizottság.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, az első három pontot és a 4.b, pontot egyhangúlag 
támogatta. Egyetértett a bizottság a műszaki bizottság által elmondott 
javaslatokkal. Elhangzott még javaslat a régi csatornázott utcákra 
vonatkozóan is, a még be nem kötött ingatlanok esetében készüljön 
felhívás, felszólítás a rákötésre, ők is kapjanak részletfizetési 
lehetőséget.  
 
Majoros Petronella: A szennyvízcsatorna-hálózat befejező üteméről 
van most szó, augusztus 19. a második forduló benyújtásának 
határideje. A mostani döntés szükséges ahhoz, hogy be lehessen 
nyújtani a pályázatot. A jelenlegi beruházásban 1639 ingatlan érdekelt, 
az egy ingatlanra jutó beruházási költség 810.000 Ft, de ez az uniós 
támogatásnak köszönhetően 220.000 Ft körül alakul, ha a második 
forduló sikeres lesz. Ebből a lakosságot terhelő rész 82.368 Ft lesz. A 
lakosoknak lehetőségük lesz most is a részletfizetésre.  
 
Dr. Papp Jenő: Javaslatát, mely szerint az állandó lakhellyel 
rendelkező ingatlantulajdonosok is kapják meg a kedvezményeket, 
mindkét bizottság támogatta. Egyetért azzal a kiegészítéssel, mely 
szerint a március 31-ig bejelentkezett lakosokra vonatkozzon csak a 
kedvezmény.   
 
Váradi Ferenc: Az 1. és 2. ütemben minden tag, ha nem lépett be, 
akkor is kényszertaggá vált, ha nem lépett be a lakástakarék-pénztárba. 
Rájuk nem vonatkozik a mostani döntés.      
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A képviselő-testület 17 igen szavazat (Kocsis Róbert, Örvendi László, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  75/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  

 
1.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a szennyvízcsatorna befejező ütemének beruházásához 
társberuházóként Víziközmű Társulatot hoz létre. Utasítja a 
jegyzőt, hogy a Társulat megalakulásával kapcsolatos 
intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. 
2.) Az egy ingatlanra jutó érdekeltségi hozzájárulást 220.000 
Ft-ban határozza meg.  
3.) A beruházás pénzügyi forrását lakossági takarékpénztári 
megtakarításokból biztosítja és az ingatlanonkénti számlanyitási 
díjat átvállalja. 
4.) Az LTP futamidejét 61 hónapban határozza meg 
a.) a lakosság lakóterületen 82.350 Ft/ingatlan hozzájárulást fizet, 
ekkor a lakost 1.350 Ft/ingatlan/hó, az önkormányzatot pedig 
2.170 Ft/ingatlan/hó terheli 
b.) a lakosság üdülőterületen 110.000 Ft/ingatlannal számolva 
1.803 Ft/ingatlan/hó hozzájárulást fizet, ekkor az önkormányzati 
hozzájárulás üdülőterületen 1.717 Ft-ra csökken 
c.) üdülőterületen a 2009. március 31-ig állandó lakosként 
bejegyzett ingatlantulajdonosok az a, pontban megállapított 
hozzájárulást fizetik meg (ez azonban nem jelenti üdülőingatlanuk 
lakóházzá történő átminősítését, amelyre külön jogszabályi 
követelmények vonatkoznak).  
   
Határidő: azonnal 
Felelős:  jegyző 

 

Hetedik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A társulás székhelye 
Hajdúszoboszlón van, így a költségvetése is az önkormányzat 
költségvetésébe tartozik. Megérkezett az első pályázati részlet, ezt be 
kell építeni a költségvetésbe.  
 
Váradi Ferenc: Nem érti, milyen szerepe van az önkormányzatnak 
ebben a társulásban, nem támogatja az előterjesztést.  
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A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  76/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
TISZK 2009. évi módosított előirányzatait az alábbi számokkal 
elfogadja: 

 

Megnevezés Eredeti előirányzat 
/eFt/ 

Módosítás /eFt/ Módosított 
előirányzat /eFt/ 

Személyi juttatás 18.366 50.846 69.212 

Járulékok 5.921 15.082 21.003 

Dologi kiadások 837 138.847 139.684 

Működési tartalék 0 124.290 124.290 

Felújítás 0 0 0 

Felhalmozás 0 131.472 131.472 

Átadott 
pénzeszköz 

0 32.186 32.186 

Összes kiadás 25.124 492.723 517.847 

Saját bevétel 16.366 - 16.366 0 

Átvett pénzeszköz 0 480.028 480.028 

Pénzmaradvány 
elszámolása 

0 33.973 33.973 

Támogatás 8.758 - 4.912 3.846 

Összes bevétel 25.124 492.723 517.847 

 
Utasítja a jegyzőt a 2009. évi költségvetési rendelet 
módosításának a képviselő-testület elé terjesztésére. 
 
Határidő: a 2009. évi költségvetési rendelet első 
módosításának időpontja 
Felelős:  jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést. Feltételezve, hogy a foglalkoztatási szint növelése, a 
munkanélküliség csökkentése a célja a pályázatnak, a bizottság 
támogatásra javasolja a testületnek.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatásra javasolja.  
 
Marosi György Csongor: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc 
válaszolt.  
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Dr. Vincze Ferenc: A Hungarospa Zrt. vezérigazgatója jelezte, hogy 
szívesen dolgoznának ebben a pályázatban is partnerként. Jelen állás 
szerint 6 partner szerepel pályázati partnerként, de ezen lehet 
módosítani.  
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt. Ha 
hajdúszováti civil szervezet szerepelhet partnerként, akkor 
hajdúszoboszlói és kistérségi szervezeteket is érdemes lenne bevonni 
a partnerek közé. Ebesen működik például a Vendégvárók Egyesülete, 
javasolja, hogy ez a szervezet, illetve a Hajdúszoboszlói 
Fizetővendéglátók Egyesülete is kerüljön be konzorciumi tagként.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A társulási tanács eldönti, hogy a kistérségből 
milyen szervezetek kerüljenek be.  
 
Dr. Sóvágó László: Támogatja a pályázatot.  
 
Kocsis Róbert: Az idegenforgalmi bizottságnak is meg kellett volna 
tárgyalnia ezt az előterjesztést. A társulási tanács elé kerüljön az a 
javaslata, hogy a két szervezettel is egészüljön ki a partneri lista.  
 
Marosi György Csongor: Módosító javaslata van, mely szerint a helyi 
média is kerüljön be a partnerek közé. Támogatja a Kocsis képviselő úr 
által javasolt szervezeteket.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottságnak nem kellett tárgyalnia ezt 
az előterjesztést, bizottsági elnökként ezt tudomásul veszi.  
 
A képviselő-testület Marosi György Csongor javaslatát, mely szerint a 
helyi médiák is kerüljenek be a partnerek közé 4 igen (Kocsis Róbert, 
Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő), 3 nem (Váradi 
Ferenc, Nagy Bálint, Szandai Kázmér) szavazat és 10 tartózkodás 
(Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Harsányi István, Vágó Zsolt, Kanizsay Béla, Dr. Papp 
Jenő, Örvendi László) mellett nem támogatta; a Hungarospa Zrt. 
bevételét a partnerek közé 15 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó 
László) mellett támogatta; Kocsis Róbert javaslatát, mely szerint a 
Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete kerüljön be 12 igen 
(Kocsis Róbert, Örvendi László, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Vágó Zsolt, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté 
Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), 2 nem 
(Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv) szavazat és 3 tartózkodás (Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László, Erdei Gyula) mellett támogatta; az 
előterjesztést 15 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei 
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Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett támogatta 
és a következő határozatot hozta:  
 
  77/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 
figyelemmel az e tárgyban korábban hozott 26/2009. (II.26.) 
számú határozatára – pályázatot nyújt be „A turisztikai vonzerő 
felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói Kistérségben” 
címmel a TÁMOP 1.4.4 – 08/1 konstrukciószámú, „Helyi és 
határon átnyúló foglalkoztatási megállapodások” című kiírásra. 
A projekt 10%-os saját forrását, összesen legfeljebb 2.770.000 Ft-
ot 50%-ban a 2009. évi önkormányzati költségvetés beruházási 
céltartalékából, 50%-ban a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás felajánlott támogatásából – legfeljebb 1.385.000 – 
1.385.000Ft – biztosítja. 
Utasítja a jegyzőt a pályázat elkészítésére és benyújtására, a 
polgármestert pedig felhatalmazza a pályázati dokumentumok 
aláírására. Kéri a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
Tanácsát, hogy támogassa a Hungarospa Zrt-t, valamint a 
Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesülete partnerek közé 
bekerülését.  
 
Határidő: 2009. május 22. 
Felelős:   jegyző 

 

Kilencedik napirend:  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A 9/A napirend határozati javaslata kiegészül, 
az első bekezdés utolsó mondata folytatódik: „mindösszesen max. 
bruttó 9.995.527,-Ft tervezett összegben.”  Az ülés előtt kiosztásra 
került 9/A-B számú előterjesztés, kéri, hogy az ebben szereplő 
határozati javaslatról külön döntsön a testület.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztéseket és a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztéseket és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztéseket és a kiegészítésekkel együtt egyhangúlag támogatta.  
 
Dede Ernő: Javasolja, hogy az ülés előtt kiosztott 9/A-B előterjesztés c, 
pontként szerepeljen, illetve a határozati javaslat 4. pontjában 
„felújításának korszerűsítése” szerepel, javasolja kihagyni a 
„felújításának” szót.  
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Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi 
válaszolt.  
 
A képviselő-testület 16 igen szavazat (Örvendi László, Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatokat hozta:  
 
 78/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy az önkormányzat a helyi önkormányzatok 
fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának 
támogatásáról szóló 15/2009.(III.17.) ÖM rendelete alapján 
pályázatot nyújtson be a Városi Sportház (4200 Hajdúszoboszló, 
Rákóczi u. 64.) felújítására vonatkozóan, mindösszesen legfeljebb 
bruttó 9.995.527 tervezett összegben. A felújítási munkák során 
az épület három homlokzatán a nyílászárók cseréjét kell elvégezni 
(szám szerint 154 db 90/180-as és 8 db 400/100 fix háromszög 
ablak). 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázatban szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a szükséges szerződések 
(támogatási-, vállalkozói szerződések) aláírására.  
 

Határidő:  2009. április 24. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 

 79/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Város 2009. évi Sportlétesítmény-felújítási programját az 
alábbiakban határozza meg: 
 
A Sportlétesítmények felújítási rangsorában az első helyen a 
Városi Sportház második helyen a Bocskai Sporttelep (Városi 
Sportpálya) áll. 
 
A Sportlétesítményeken elvégzendő munkák és azok fontossági 
sorrendje az alábbi: 
 
A Városi Sportház felújítási munkálatainak ragsora: 
 1)   --az épület helyiségei nyílászáróinak cseréje: 
                I. ütem: észak-nyugati, dél-nyugati, és délkeleti 
 homlokzaton 
 2)   --az épület tetőszigetelése 
 3)   --a vizesblokkok teljes felújítása 
 4)   –a csarnok és egyéb helyiségek fűtési rendszerének és 
 a  szellőző rendszer korszerűsítése 
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 5)   --elektromos hálózat korszerűsítése 
 6)   -- az épület csarnok helyiség nyílászáróinak cseréje: 
                II. ütem: észak-keleti homlokzat és a teljes épület 
homlokzatok hőszigetelése 
 
A Bocskai Sporttelep felújítási munkálatainak rangsora: 
 --az öltözőépület nyílászáróinak cseréje 
 --az épület hőszigetelése 
 --a víz és melegvíz rendszer korszerűsítése 
 --az elektromos rendszer korszerűsítése 
 --az öltözőépületen tetőtér kialakítása 
 --mobil tetőszerkezettel fedetté tenni a lelátó egy részét 
 --műfüves edzőpálya építése 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a szükséges anyagi 
fedezetekről felújítási munkálatonként külön dönt a lehetséges 
pályázati kiírások ismeretében. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
80/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
15/2009. (III. 17.) ÖM rendelet alapján a helyi önkormányzatok az 
önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmény felújítására 
pályázatot nyújt be, melynek címe:  
A hajdúszoboszlói Bocskai-sporttelep öltöző és klub épületének 
felújítására. 
Az önkormányzat több sportlétesítmény felújítására igényel 
támogatást, ezért ezen igényét a 2. helyre rangsorolja, a felújítás 
teljes költsége 10.049.201Ft, önerőként vállalja a 49.201 Ft-ot.  
 
Határidő: 2009. április 24. 
Felelős: jegyző 
 

Tizedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Jegyző Úr 
elmondta, hogy azért szükséges az ügyrendi bizottságra átruháznia a 
testületnek a hatáskört, mert ha ez nem történik meg, esetleg rendkívüli 
ülést kell összehívni.  
 
Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Szandai Kázmér: A határozati javaslat második részével nem ért 
egyet. Javasolja, hogy külön szavazzon a két bekezdésről a testület.  
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Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Dede Ernő: A hatáskör átruházás praktikus okokból történik, mert volt 
már rá példa, hogy az utolsó pillanatban valaki kiesett és az ügyrendi 
bizottságot egyszerűbb volt összehívni, mint a testületet.  
 
Kocsis Róbert: Véleménye szerint szerencsésebb lenne, ha azoknál, 
akik póttagnak, vagy rendes tagnak jelentkeznek, a „foglalkozás” 
rovatban ne az szerepeljen, hogy álláskereső. Megítélése szerint a 
testületnek kell döntenie a jelöltekről.  
 
Máté Lajos: Nem kellene itt szóba hozni, ha valaki álláskeresőként 
szerepel, nem tartja illendőnek.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi bizottság nem kérte ezt a 
jogkört. Javasolja, hogy legyen a testület hatásköre a bizottsági tagok 
megválasztása.  
 
A képviselő-testület a 12. számú szavazókörben jelöltet 13 igen 
(Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő), 3 nem (Kocsis Róbert, Radácsi Gusztáv, Vágó Zsolt) szavazat 
mellett támogatta; a 20. számú szavazókörben jelöltet 14 igen (Örvendi 
László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő) 1 nem (Kocsis Róbert) szavazat és 1 tartózkodás (Majoros 
Petronella) mellett támogatta; azt a javaslatot, mely szerint az ügyrendi, 
igazgatási, jogi bizottságra legyen átruházva a testület hatásköre 8 igen 
(Majoros Petronella, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László), 4 
nem (Kocsis Róbert, Szandai Kázmér, Váradi Ferenc, Nagy Bálint) 
szavazat és 4 tartózkodás (Harsányi István, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Örvendi László) mellett nem támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 

81/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§ (1) bekezdése 
alapján az egyes szavazatszámláló bizottságok póttagjaivá az 
alábbiakat megválasztja:  
 
12. számú szavazókör (Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola, 
Hőforrás u. 143.): Agárdiné Dencsák Ildikó (Földvár u. 44.)  
 
20. számú szavazókör (Vízműtelep, Oláh G. u. 16.): dr. Hámori 
Artúrné (Sport u. 16/b) 
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Határidő: 2009. június 7. 
Felelős: jegyző 
 

Tizenegyedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Óriási lakossági igény és 
várakozás előzi meg a harmadik ütem elkezdését.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
  82/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
folyamatban lévő KEOP-7.1.2.0 szennyvízelvezetés és tisztítás 
pályázati projektről készített tájékoztatóban foglaltakat elfogadja 
és tudomásul veszi. 
 
Határidő: támogatási szerződés és pályázat függvényében 
Felelős: jegyző 
              polgármester 

 

Tizenkettedik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
  83/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja a Bárdos Lajos 
Általános Iskola pedagógiai programját. 
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A módosítás szerinti eszközök beszerzése az előterjesztésben 
megjelölt pályázati forrásból, vagy a helyi költségvetési 
rendeletben eszközbeszerzésre elkülönített összegből lehetséges. 
 
Határidő:  2009. április 30. 
Felelősök:  jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
 
A képviselő-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp 
Jenő)szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  84/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f) pontjában meghatározott 
jogkörében eljárva jóváhagyja az Egyesített Óvodai Intézmény 
minőségirányítási programját. 
 
Határidő:  2009. április 30. 
Felelősök:  jegyző 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
  85/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 
hozzájárulását adja a kialakuló 0220/14 és 0220/18 hrsz-ú út 
önkormányzati tulajdonba vételéhez az alábbi feltételek mellett: 
- Az ingatlan tulajdonosa a területet térítésmentesen adja az 
önkormányzat tulajdonába. 
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- Az ingatlan tulajdonosa saját erőből építi ki a következő 
közműveket: víz, villany, szennyvízelvezető csatorna, csapadékvíz 
elvezető árok, járda, útalap. 
- A közműveket a kivitelező a Polgármesteri Hivatallal és az 
érintett üzemeltető cégekkel egyeztetve köteles kiépíteni oly 
módon, hogy azt használatba vételt követően a városi hálózatra rá 
lehessen kötni.  
- A közműhálózatokat használatba vételt követően tulajdonba 
és üzemeltetésbe átveszi az önkormányzat. 
- Amennyiben a beruházás 4 éven belül nem valósul meg, 
akkor az önkormányzat kérheti az eredeti állapot helyreállítását, 
és nem kötelezhető a közművek kiépítésére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, 2009. december 31. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenötödik napirend:  
 
Szandai Kázmér: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt. 
A „Hagyományok, ízek Hajdúszoboszlón” című pályázatnál 
megdöbbenve olvasta, hogy az ADITUS nem boldogult a pályázat 
elkészítésével, így a hivatal dolgozóinak kell ebbe is időt és energiát 
fektetni. Nem tudja támogatni így a pályázatot.  
 
Kocsis Róbert: Véleménye szerint ha egy cég egy pályázat 
elkészítésével nem boldogul, akkor nem szükséges más feladatokkal 
megbízni. Érdemes lenne egy kimutatást készíteni arról, hogy 
mennyibe került így ez a pályázat az önkormányzatnak.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A júniusi testületi ülésre készül egy anyag erről, 
akkor dönt a testület.   
 
Márton Attila: Amiről be kíván beszámolni, az nem szerepel ugyan az 
anyagban, de a két ülés között történt. Április 8-án Ebesen tartottak egy 
tájékoztatót a 4-es számú főút Hajdúszoboszló és Ebes közötti 
szakaszának burkolat-erősítése és csomópontjai megépítésével 
kapcsolatosan, ezen a megbeszélésen Polgármester Úr is jelen volt és 
azt nyilatkozta, hogy a testület elé hozza előterjesztés formájában ezt a 
témát.  
 
Dr. Sóvágó László: Azt nyilatkozta pontosabban, hogy nem ellenzi, 
hogy mások javaslatára a testület ezt megtárgyalja.  
 
Márton Attila: 10-12 évre határozná meg ez a fejlesztés a város 
elérhetőségét, a 4. számú főút fejlesztését. Öt változat van leírva az 
anyagban. Hajdúszoboszló és Ebes hivatalos állásfoglalása kellene 
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ahhoz, hogy valamilyen döntés ebben az ügyben elinduljon, akár már 
novemberben.  
 
Dr. Sóvágó László: Ebben a napirendben nem hozhat határozat a 
testület, csak tudomásul veszi a tájékoztatót. Arra számított, hogy 
Képviselő Úr készít vagy javasolja, hogy a hivatal készítsen 
előterjesztést, amit megtárgyal a testület. A megbeszélés előtt két héttel 
Miniszter Úr összehívott a városházára egy egyeztetést, amelyen 
elmondták, hogy 11,5 tonnásra erősítik a Hajdúszoboszló-Ebes közötti 
szakaszt. Elmondták ugyanakkor, hogy amennyiben befejeződik a 
beruházás, attól számított 5 évig nem lehet más beruházást végezni, 
vagyis a 4-es sz. főút kétszer kétsávosítását addig nem lehet elvégezni.  
 
Márton Attila: Valamennyi szakmai javaslat támogatja a fejlesztést. 
Mivel uniós forrásból lenne megvalósítva, úgy lenne érdemes 
megcsinálni a 11,5 tonnás megerősítést, csomópontok kialakításával, 
hogy a következő fázisban is lehessen hozzá pénzt kapni. Azt a 
javaslatot érdemes támogatni, amely a kétszer kétsávos kialakítást 
lehetővé teszi.   
 
Dr. Sóvágó László: Egyetért a szakmai érvekkel. Véleménye szerint 
jelenleg biztosabb az útburkolat megerősítése és körforgalmak 
kiépítése a csomópontoknál. Nem kíván előterjesztést tenni, de 
bárkinek lehetősége van erre.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Papp Jenő), 2 nem (Kocsis 
Róbert, Szandai Kázmér) szavazat és 1 tartózkodás (Nagy Bálint) 
mellett támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
  86/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 
Határidő: -  
Felelős: - 

 

Tizenhatodik napirend:  
 
A,  
 
Örvendi László: Nem fogadja el vendégfogókkal, illetve a régi 
Szabadság-szálló állapotával kapcsolatos kérdéseire kapott választ. 
 
A képviselő-testület 2 igen (Dede Ernő, Dr. Sóvágó László), 10 nem 
(Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Erdei 
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Gyula, Váradi Ferenc, Harsányi István, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, 
Örvendi László) szavazat és 5 tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Máté Lajos, Marosi György Csongor) mellett 
nem fogadta el a választ és a következő határozatot hozta:  
 
  87/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el a jegyző Örvendi László képviselő úrnak a 
vendégfogókkal, illetve a régi Szabadság-szálló állapotával 
kapcsolatos kérdéseire adott válaszát, azok kivizsgálásával 
megbízza az önkormányzat pénzügyi, gazdasági; idegenforgalmi; 
illetve városfejlesztési, műszaki bizottságát.  
 
Határidő: 2009. május 21.  
Felelős:   bizottsági elnökök  

 
B, 
 
Erdei Gyula: Nem fogadja el a jelzőlámpás csomópont működésével 
kapcsolatos interpellációjára kapott választ.  
 
A képviselő-testület 4 igen (Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, 
Vágó Zsolt, Dr. Sóvágó László), 6 nem (Váradi Ferenc, Szandai 
Kázmér, Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Örvendi László) 
szavazat és 7 tartózkodás (Majoros Petronella, Nagy Bálint, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Dede Ernő) 
mellett nem fogadta el a választ és a következő határozatot hozta:  
 
  88/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el a városfejlesztési, műszaki irodavezető Erdei 
Gyula képviselő úrnak jelzőlámpás csomópont működésével 
kapcsolatos interpellációjára adott válaszát, annak kivizsgálásával 
megbízza az önkormányzat városfejlesztési, műszaki bizottságát.  
 
Határidő: 2009. május 21.  
Felelős:   bizottsági elnök 
 

 
C, 
 
Majoros Petronella: Részben elfogadja belterületi kerékpárút 
nyomvonallal és vízelvezetéssel kapcsolatos interpellációjára kapott 
választ. Kéri, hogy a következő testületi ülésre a pályázat benyújtása 
érdekében készüljön egy előterjesztés a szóban forgó nyomvonal 
kiépítésére vonatkozóan.   
 
 



 40 

D,  
 
Szandai Kázmér: Elfogadja a Halasi Fekete Péter téren gördeszkázó 
fiatalok keltette problémával kapcsolatos interpellációjára kapott 
választ, bár a most alkalmasnak látszó helyszín a leírtakkal ellentétben 
a TIGÁZ-sporttelep.  
 
E,  
 
Harsányi István: Nem fogadja el az Ady E. utcai volt lovaspálya 
túloldalán levő önkormányzati út magánszemély általi jogosultatlan 
lezárásával kapcsolatos interpellációjára kapott választ.  
 
A képviselő-testület 3 igen (Vágó Zsolt, Dr. Sóvágó László, Dede Ernő), 
8 nem (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Szandai Kázmér, Erdei 
Gyula, Váradi Ferenc, Harsányi István, Radácsi Gusztáv, Örvendi 
László) szavazat és 6 tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Nagy Bálint, Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő) 
mellett nem fogadta el a választ és a következő határozatot hozta:  
 
  89/2009. (IV. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el a jegyző Harsányi István képviselő úrnak Ady E. 
utcai volt lovaspálya túloldalán levő önkormányzati út 
magánszemély általi jogosultatlan lezárásával kapcsolatos                       
interpellációjára adott válaszát, annak kivizsgálásával megbízza 
az önkormányzat városfejlesztési, műszaki bizottságát.  
 
Határidő: 2009. május 21.  
Felelős:   bizottsági elnök 

 

Kérdések:  
 
Dede Ernő: A vasútállomás előtti téren korábban egyértelmű forgalmi 
rend volt, korláttal, járdával. Néhány éve aszfaltozáskor eltűnt a járda. 
Több utas is panaszkodott, hogy bárhol megállhatnak autóval. Van-e 
szándék ezen a téren kialakítani a gyalogosok, taxik, buszok, 
személygépkocsik közlekedési rendjét, útburkolati jeleket felfesteni?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban adnak választ a kérdésre.  
 
Örvendi László: Korábban levelet írt a közlekedési miniszterhez, hogy 
miért nem jelzik Hajdúszoboszlót az M35-ös autópályán, részletesen le 
lett írva, milyen intézkedéseket terveznek az útjelző táblákkal 
kapcsolatosan. Milyen eredményre jutott a hivatal a miniszteri ígérettel 
kapcsolatosan? 
 
Dr. Vincze Ferenc: A miniszter úr levelében az szerepel, hogy 
indokoltnak tartja a táblázást, illetve vizsgálatot indítottak a szükséges 



 41 

módosítások felmérésére és egységes kezelésére, pénzügyi források 
megállapítására. A felmérés eredményét 2009 és 2010 között kívánják 
megvalósítani.  
 

Interpellációk:  
 
Radácsi Gusztáv: Polgármester Úrhoz intézi interpellációját, hiszen 
minden, az önkormányzat nevében kimenő levelet ő ír alá. Márciusban 
minden magánpraxissal rendelkező háziorvos és fogorvos kapott egy 
levelet a Pál és Rácz Ügyvédi Irodától, melyben leírják, hogy az 
önkormányzat kezdeményezi a velük kötött megbízási szerződések 
felülvizsgálatát, módosítását. Miért döntött így az önkormányzat? 
Készült továbbá egy bizottsági jegyzőkönyv, amelyben szerepel, hogy 
egy bizottságot hoztak létre a gyermekorvosi és védőnői szolgálat 
szükséges tárgyi feltételeinek helyszíni ellenőrzésére. Bizottsági 
tagként azonban semmit sem tud erről. Írásos tájékoztatást kér.   
 
Dr. Sóvágó László: Először hall a problémáról, nem írt ilyen levelet. 
Jegyző Úr válaszol az interpellációra.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Majoros Petronella: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációit. 
Mindkét terület állami útszakaszt érint, az egyik állami út mentén padka 
helyreállításra és szegélyjavításra, a másik villanyoszlop áthelyezésére 
vonatkozik. Az első helyszín a Dózsa Gy. út és Nádudvari út 
kereszteződése, ahol a kanyarodó sávban a gépjárművek összetörték a 
szegélyt, azt javítani szükséges. A Nádudvari út elején lévő lakóház 
tulajdonosa a villanyoszlop miatt nehezen tud autójával kiállni az 
udvarából. Kéri, hogy az iroda kezdeményezze az E-ON-nál a 
villanyoszlop áthelyezését.   
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Szandai Kázmér: Főmérnök Asszonyhoz és Jegyző Úrhoz intézi 
interpellációit. A Szurmai utcán nagymértékben megnövekedett a 
gépjármű-forgalom. Kéri, hogy vizsgálja meg az iroda, van-e lehetőség 
az út szélesítésére. Évek óta probléma, hogy a József Attila utcán a 
Hotel Termál Terápiáig a hulladékgyűjtők kihelyezése eddig nem történt 
meg.  Harmadik interpellációját Jegyző Úrhoz intézi. A Major utca 23. 
szám alatt található palackozott italok boltjában nem csak vásárolják, 
hanem fogyasztják is az alkoholt. Kéri, hogy intézkedjen a hivatal az 
ügyben.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Marosi György Csongor: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. 
Többen megkeresték, hogy a bank előtt a pénzszállító autók miatt 
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lehetetlen a közlekedés, illetve tönkreteszik a járdát, de főleg a rácsos 
folyókát, mivel odaállnak. Javasolja, hogy erősebb anyagból legyen 
felújítva a folyóka, vagy kérjék meg a bankot, hogy gondoskodjon a 
járda, illetve folyóka megjavításáról.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 

Bejelentések:  

 
Örvendi László: Az 1919-es Vörös Terror hajdúszoboszlói áldozataira 
való megemlékezés április 26-án 11 órától lesz a városházánál 
elhelyezett emléktáblánál.  
 
Máté Lajos: A Nemzeti Vágtával kapcsolatban Jegyző Úr ismerteti a 
legújabb fejleményeket.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Csontos Evelin 2009. április 21-i keltezésű 
levelében ismét a február 17-én írtban szereplő feltételeket kéri, 
amellyel a képviselő-testület sem értett egyet korábban. Ezért sem 
lehetséges részére a tavalyi szereplésért még 700 ezer forint kifizetése, 
az pedig most sem derül ki, milyen konkrét feltételek biztosítását kéri a 
remélt, illetve elvárandó helyezéshez.  
 
Máté Lajos: Jelentkezett egy szántódi cég, amely vállalja az indulást. 
Az 1-1 millió forintra van szükségük, amit a döntőbe jutásért 
nyerhetnek, a felkészüléshez szükséges ez az összeg.  
 
Nagy Bálint: Április 8. és 11. között került megrendezésre a 
sportházban az Ökölvívó Olimpia, amelyet a hajdúszoboszlói Papp 
László Bokszakadémia szervezett.  
 
 
A képviselő-testület 17.55 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

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

 
 


