
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:   Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2009. június 11-én 14.00 órakor kezdıdött  nyilvános 
ülésérıl.   
 

 Jelen vannak:   Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenı 
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 Ernı, Tarcsi András képviselık, Dr. Vincze 
Ferenc jegyzı, Farkasné dr. Ungvári Ilona aljegyzı, 
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 kiosztott, 
meghívóban nem szereplı elıterjesztések tárgyalásáról: Elıterjesztés a 
2009. évi helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának 
igénylésérıl; Elıterjesztés az állattartás feltételeit szabályozó 18/2003. 
(X. 16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról; Elıterjesztés a 
Szilfákalja kerékpárútjának felújítási munkáihoz.  
 
A képviselı-testület a 2009. évi helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénylésérıl szóló elıterjesztés napirendre vételét 14 
igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernı, Dr. Papp 
Jenı, Örvendi László) szavazat és 2 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, 
Marosi György Csongor) mellett támogatta; az állattartás feltételeit 
szabályozó 18/2003. (X. 16.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló elıterjesztés napirendre vételét 14 igen (Váradi Ferenc, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernı, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenı, Örvendi László), 2 
nem (Majoros Petronella, Erdei Gyula) szavazat és 1 tartózkodás (Máté 
Lajos) mellett támogatta; a Szilfákalja kerékpárútjának felújítási 
munkáiról szóló elıterjesztés napirendre vételét 16 igen (Váradi Ferenc, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dede Ernı, 
Dr. Papp Jenı, Örvendi László) szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi 
Gusztáv) mellett támogatta; a meghívóban szereplı napirendek 
megtárgyalását 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
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Kázmér, 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) szavazat és 2 
tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor) mellett 
támogatta és a következı napirendet fogadta el:  
 
Napirend:  
 
1. Elıterjesztés TDM-pályázattal kapcsolatos elıkészítı döntések 
meghozatalára   
Elıadó: TDM Elıkészítı munkacsoport 
 
2. Elıterjesztés „Hagyományok, értékek, ízek Hajdúszoboszlón” 
koncepció elızetes elfogadására  
Elıadó: jegyzı 
 
3. Elıterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola magasabb 
vezetıjének megbízásáról  
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 
4. Elıterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola-Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény magasabb vezetıjének megbízásáról 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 
5. Elıterjesztés magasabb vezetıi álláshely meghirdetésérıl a Szép 
Ernı Középiskolai Kollégiumban 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 
6. Elıterjesztés belterületbe vonásról 
Elıadó: városi fıépítész 
 
7. Elıterjesztés a vénszılıskerti tulajdonosok kérelmérıl 
Elıadó: városi fıépítész 
 
8. Elıterjesztés önkormányzati bérlakás átminısítésére 
Elıadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
 
9. Elıterjesztés vagyonügyekben:  
a.)    ingatlancserérıl, 
b.)    kerékpárút önkormányzati tulajdonba vételére, 
c.)    Árpád uszoda tetıborításának felújítására, 
d.)    Közgazdasági Szakközépiskola kérelmérıl, 
e.)    adásvételi szerzıdés felbontására, 
f.)    a Bocskai Mozi helyiségbérleti szerzıdés felmondásából eredı 
fizetési kötelezettségre vonatkozóan 
Elıadó: jegyzı,  
              irodavezetı-fıkönyvelı 
 
10. Elıterjesztés a Gönczy Pál Általános Iskola alapító okiratának 
módosításáról 
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Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
  
11. Elıterjesztés a Pálfi István TISZK alapító okiratának módosítására  
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 
12. Elıterjesztés eszközbeszerzésre biztosított költségvetési 
támogatás felosztására 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 
13. Elıterjesztés komplex helyzetelemzési feladatok ellátására 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 
14. Elıterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000.(IV.20.) sz. rendelet 
módosítására 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
15. Elıterjesztés az Európai Mobilitási Héttel kapcsolatosan 
 Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
16. Jelentés az önkormányzat pályázati tevékenységérıl, a további 
feladatokról 
Elıadó: jegyzı 
 
17. Tájékoztató pályázatokkal kapcsolatosan: 
a.) ÉARFT-TEUT-2009. pályázat fejlesztési költségeirıl, 
b.) ÉARFT-CÉDE-2009. pályázat fejlesztési költségeirıl, 
c.) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 3/2009.(II.26.) 
számú rendeletének módosítására 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
18. Elıterjesztés a 2009. évi helyi közösségi közlekedés normatív 
támogatásának igénylésérıl 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
19. Elıterjesztés a Szilfákalja kerékpárútjának felújítási munkáihoz 
Elıadó: VgZrt vezérigazgatója  
 
20. Elıterjesztés az állattartás feltételeit szabályozó 18/2003. (X. 16.) 
sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
Elıadó: mezıgazdasági bizottság elnöke  
 
21. Tájékoztató a két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
Elıadó: polgármester 
 
22. Válasz képviselıi kérdésekre és interpellációkra: 
a.)  a Nádudvari úton gyalogátkelıhely fejlesztésével kapcsolatosan, 
b.)  a Hıforrás utca forgalmi rendjével kapcsolatos kérdésre, 
c.)  az Árpád utca forgalomtechnikai jelzésével kapcsolatosan, 
d.)  Radácsi Gusztáv kérdésére vonatkozóan, 
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e.)  Harsányi István képviselı úr interpellációjával kapcsolatosan 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök, 
              irodavezetı-fıkönyvelı 
 
23. Dr. Rácz Tiborné önkormányzati képviselı írásbeli interpellációja 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
Elsı napirend :  
 
Máté Lajos : A TDM-szervezet vezetıjeként elmondta, hogy az elmúlt 
idıszakban négy ülése volt a munkacsoportnak, hosszas egyeztetések 
után kialakult egy konszenzus, amelyet ez az elıterjesztés tartalmaz. A 
szakmai munka továbbfolytatása testületi hozzájárulás nélkül nem 
lehetséges. A pályázatnak is vannak olyan kötelezı tartalmi elemei, 
amelyekhez testületi döntés szükséges. Az anyagot változatlan 
formában javasolja elfogadásra. A következı testületi ülésre a teljes 
pályázati anyag a testület elé kerül. Az idegenforgalmi bizottság 
megtárgyalta az anyagot és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint : A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Máté Lajos : Jövı héten egy tanulmányút szervezıdik a TDM-
munkacsoport tagjai számára Veszprémbe és a Fertı-tó osztrák 
részére, ahol a TDM-szervezet már régóta mőködik.  
 
Dr. Sóvágó László : Addig támogatja az elıterjesztést, amíg a pénzt az 
állam adja és nem az önkormányzat feladata lesz a pénz elıteremtése.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, 
Örvendi László)  és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta 
az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
 120/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
általa már korábban elhatározott Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment létrehozására irányuló pályázati projekt 
elıkészítéseként a munkacsoport javaslatait elfogadja és létre 
kívánja hozni a  
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„Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Közhasznú Ko rlátolt 
Felelısségő Társaság”- ot, amelynek tulajdonosi összetétele és 
aránya: 
 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata    40% 
- Hajdúszoboszlói Hungarospa Zrt.   20% 
- Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete  20% 
- Hajdúszoboszlói Fizetıvendéglátók Egyesülete 20% 
 
Továbbá:  
� A TDM Szervezet elhelyezésére vonatkozó javaslatot 
elfogadja.  
� A hajdúszoboszlói TDM Szervezet mőködéséhez 
kapcsolódó minısített többséget igénylı és garanciális elemek 
körét elfogadja.  
� A fenntartható mőködés és a pályázati feltételek 
biztosításához az éves 2010-tıl esedékes kiegészítı 12,0 millió 
Ft-os támogatási összeget, valamint a szükséges 
átcsoportosításokat támogatja. 
� A hajdúszoboszlói TDM Szervezet kiinduló 5,5 fıs 
szervezeti létszámra vonatkozó javaslatot elfogadja.  
� Az önkormányzat vállalja a pályázatban elıírt garanciális 
elemek érvényesítésének elfogadásával, hogy a Támogatási 
Szerzıdés megkötésétıl számított 1 éven belül kötelezıen és 
teljes körően átadja a Tourinform iroda mőködési és fenntartási 
jogosítványait a TDM Szervezetnek. 
 
Következı ülésén újabb, a pályázatbenyújtáshoz szükséges 
elıterjesztést kér a munkacsoporttól. 
 
Határidı: 2009. július 2. 
Felelıs:   munkacsoport vezetı, illetve jegyzı 

 
Második napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Máté Lajos : Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és a határozati javaslat második pontját egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. A bizottsági ülésen felvetıdött a határidı kérdése, illetve 
az anyag minısége is. Az elızetes ütemterv alapján áprilisban már egy 
kész anyagot kellett volna kapnia a testületnek. Márciusban ígéretet 
kapott több képviselı is Jegyzı Úrtól, hogy az anyag alapvetı 
átdolgozása megtörténik. Ez a munka jelenleg is folyik. Jegyzı Úr azt 
vállalta, hogy október 31-ig tudják a hivatal munkatársaival elkészíteni 
az anyagot, így a bizottság is a határozati javaslat második pontjáról 
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döntött, kiegészítve az október 31-ig határidıvel. Továbbá azzal a 
kiegészítéssel fogadta el a bizottság a határozati javaslatot, hogy a 
pályázat megírásában közremőködı cég az elvégzett munka 
arányában kapja meg majd a tiszteletdíját. Jegyzı Úr a díj 1/3-át tartja 
indokoltnak, ezt a bizottság elfogadta.  
 
Örvendi László : A mezıgazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és a határozati javaslat második pontját javasolja 
elfogadni.  
 
Nagy Bálint : A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és hasonlóan a többi bizottsághoz, elızetes 
munkaanyagként elfogadja és kéri a részletesebb kidolgozását az 
anyagnak.  
 
Váradi Ferenc : A vízmő-irodaház évek óta üresen áll, romlik az állaga, 
pénzbe kerül a fenntartása. Jelenleg semmire nem lehet használni. El 
kell dönteni, mi legyen vele. Jövı évtıl meg kell oldani, hogy akár 
üdültetésre lehessen használni.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Egyetért a felvetéssel, az október 31-i idıpont erre 
lesz jó, hogy eldöntse a testület, hogy a jelenlegi program keretében 
lesz hasznosítva az épület vagy költségvetési fedezetet biztosítva lesz 
üdülıvé átalakítva.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp 
Jenı, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta: 
 
 121/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
„Hagyományok, értékek, ízek Hajdúszoboszlón” programközpontú 
turisztikai fejlesztési koncepciót elızetes munkaanyagként 
elfogadja, azzal, hogy kéri részletesebb kidolgozását (ideértve az 
anyagban jelzett pályázati projektvázlatokat is), amelyben történı 
közremőködésre felkéri a város e tárgyban kompetens civil- és 
szakmai szervezeteit, szaktekintélyeit.  
 
Határidı: alternatíva szerint, illetve október 31.  
Felelıs:   jegyzı  

 
Harmadik napirend :  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
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A képviselı-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta: 
 
 122/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) e, pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a Bárdos Lajos Általános Iskola magasabb vezetı 
teendıinek ellátásával 2009. augusztus 1-tıl,  2014.  július 31-ig 
Tömöri Ilonát bízza meg. 
  
Megbízása esetén 
 
Tömöri Ilona alapbérét:   161.608, -Ft-ban, 
további szakképzettségért járó illetménynövekedését:  
      8.080,  -Ft-ban, 
magasabb vezetıi pótlékát:  54.000, -Ft-ban 
állapítja meg.  
 
Határidı: 2009. július 10. 
Felelıs: jegyzı  
 

Negyedik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Hellné Kádár Edit és Szilvási Zsolt 
pályázók. 
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést, 
mindkét jelölt pályázatát megvizsgálta. A bizottság Hellné Kádár Edit 
megbízását 4 igen és 2 tartózkodás mellett támogatta, Szilvási Zsolt 
megbízását 2 nem szavazat és 3 tartózkodás mellett nem támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Varga Imre válaszolt. A 
szakértıi vélemény nagyon ellentétes a két személlyel kapcsolatosan.  
 
Erdei Gyula : A szakértı feladata a rendelkezésre álló adatokból 
levonni a következtetéseket. Az egyik pályázónál pozitív jövıkép 
szerepel a pályázatban, míg a másiknál rövid távú célok vannak, mégis 
a dolgozók utóbbit támogatták.  
 
Kanizsay Béla : A szakbizottság is tett javaslatot a jelöltekre. A 
nevelıtestület állásfoglalása alapján Hellné Kádár Editet támogatja.  
 
Radácsi Gusztáv : Szeretné megkérdezni a két pályázót, mióta 
dolgoznak az intézményben? 
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Hellné Kádár Edit : 13 éve dolgozik az iskolában.  
 
Szilvási Zsolt : 1983-1992-ig dolgozott az intézményben. 
 
A képviselı-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta: 
 
 123/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) e, pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény magasabb vezetı teendıinek ellátásával 2009. 
augusztus 1-tıl,  2014.  július 31-ig Hellné Kádár Editet bízza meg. 
  
Megbízása esetén 
 
Hellné Kádár Edit alapbérét:   110.000, -Ft-ban, 
magasabb vezetıi pótlékát:     50.000,   -Ft-ban 
állapítja meg. 
  
Határidı: 2009. július 10. 
Felelıs: jegyzı  

 
Ötödik napirend:  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta: 
 
 124/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 23. § (2) 
bek., valamint a Közoktatásról szóló LXXIX. tv. 18.§ (8) 
bekezdésben biztosított jogkörében eljárva, pályázatot ír ki a Szép 
Ernı Középiskolai Kollégium magasabb vezetıi állására. 
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A pályázati eljárás lezárultáig a 138/1992. (X.8.) Korm. r. 5. § 16. 
bek. alapján- az intézmény szervezeti és mőködési 
szabályzatában meghatározott helyettesítés rendben foglaltak 
szerint- a vezetı-helyettes Katzirzné Tóth Andrea látja el 
magasabb vezetıi feladatokat. 
 
Határidı:  2009. július 31. 
Felelıs:  jegyzı 

 
Hatodik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi fıépítész.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kérdést Váradi Ferenc és Majoros Petronella tett fel, melyre Tokai-Kiss 
Gábor válaszolt.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Vágó Zsolt, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést 
és a következı határozatot hozta: 
 
 125/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elvi 
hozzájárulását adja, hogy az önkormányzat tulajdonát képezı 
7642/128 hrsz-ú, valamint a magántulajdonú 0220/13 és 0220/5 
hrsz-ú területekbıl kialakítandó út belterületbe vonása 
megtörténjen. Az elkészített vázrajzokat és terület-kimutatásokat 
ismételten a képviselı-testület elé kell terjeszteni. 
 
Határidı:  2009. november 30. 
Felelıs:  jegyzı, fıépítész 

 
Hetedik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi fıépítész.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella : Kérdést tett fel, melyre Tokai-Kiss Gábor 
válaszolt.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
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Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) szavazat és 
1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett támogatta az elıterjesztést és 
a következı határozatot hozta: 
 
 126/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
lakossági fórum összehívását kezdeményezi a vénszılıskerti 
ingatlanok tulajdonosai részére a településrendezési tervek 
Vénszılıskertet érintı felülvizsgálatához.  
 
Határidı:  2009. szeptember 30. 
Felelıs:  polgármester, fıépítész 

 
Nyolcadik napirend :  
 
Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) 
szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta: 
 
 127/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Egészségügyi, Szociális Bizottság javaslatára a Hajdúszoboszló 
Isonzó u. 9 IV/14 sz. alatti önkormányzati szociális bérlakást 
szolgálati lakássá minısíti. 
Felkéri a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörően Mőködı 
Részvénytársaságot, hogy a módosítást a nyilvántartásában 
vezesse át. 
 
Határidı: 2009. 06. 30. 
Felelıs:   VgZrt. vezérigazgató 

 
Kilencedik napirend :  
 
A,  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta. Az értékarányosságot figyelembe kell 
venni, mivel a két terület közel van egymáshoz, viszont területben 
másfél szerese az egyik ingatlan a másiknak.  
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Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. A két ingatlan közötti területkülönbség alapján a 
bizottság csak értékarányos cseréhez járul hozzá. A határozati 
javaslatban az „értékkülönbözet” helyett „értékarányos csere” 
szerepeljen, ezt egyhangúlag támogatta a bizottság.  
 
Váradi Ferenc : Nem támogatja az elıterjesztést. Fel kell értékeltetni az 
ingatlanokat. Kérdést tett fel, melyre Lırincz László válaszolt. 
 
Szandai Kázmér : A bizottsági ülésen felmerült a vásárlás koncepciója 
is. Ezért döntött úgy a bizottság, hogy az értéket egyeztetni kell és 
kerüljön vissza a testület elé az elıterjesztés. Meg kell vizsgálni azt a 
lehetıséget is, hogy vásárolja meg az önkormányzat az úthoz 
szükséges területet, amit a késıbbiekben értékesíteni lehet.  
 
A képviselı-testület a javasolt módosítással együtt 17 igen (Váradi 
Ferenc, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést 
és a következı határozatot hozta: 
 
 128/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonában lévı, Damjanich u. 14-4. szám alatti 3096 hrsz-ú 
ingatlan értékarányos cseréjéhez a Kösely Mezıgazdasági Zrt. 
tulajdonában lévı, Gábor Áron u. 10. szám alatti 2484/1 hrsz-ú 
ingatlanra. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidı: 2009. július 30. 
Felelıs: jegyzı 

 
B,  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. A kivezetı út 
megvalósításának lehetıségét keresni kell.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság is megtárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dede Ernı: Kérdést tett fel, melyre Lırincz László válaszolt.   
 
A képviselı-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
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Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta: 
 
 129/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszló város külterületén a 
Tesco és Aldi bevásárlóközpontok megvalósulásában a Tesco 
oldalában megépítésre került új kerékpárút (hrsz:0256/2, 5805/2), 
térítésmentesen Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonába kerüljön az alábbi feltételek mellett: 
- Az átadással kapcsolatosan a háromoldalú megállapodást, 
a tulajdonviszonyok rendezésének lebonyolítását Tesco Global 
Áruházak Zrt. végzi el. 
- Az átadást követıen a Tesco Global Áruházak Zrt.-t illetve 
megszőnése esetén jogutódját terheli a kerékpárút fenntartásának 
és üzemeltetésének költségei, melyrıl az érintett felek 
üzemeltetési szerzıdést hoznak létre. 
 
A képviselı-testület felkéri a Városfejlesztési és Mőszaki Irodát az 
üzemeltetési szerzıdés elıkészítésére. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidı: 2009. december 31. 
Felelıs: jegyzı 

 
C,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt. 
vezérigazgatója.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. A bizottság azzal a kiegészítéssel fogadta el 
egyhangúlag a határozati javaslatot, hogy a vis maior helyzetre 
tekintettel a biztosító által fizetendı részt az önkormányzati részbe bele 
kell érteni. Fıkönyvelı Úr javasolta, hogy a Hungarospa Zrt. legyen 
megbízva a felújítás elvégzésével. Ígéretet kapott a bizottság, hogy a 
mai ülésre a biztosító által fizetendı biztosítási díj mértékérıl 
tájékoztatást kap a testület.  
 
Lırincz László : A biztosító a kár arányos részét fizeti, a pontos összeg 
még nem ismert. Az ajánlatok értékelése folyamatban van. A kárért 
bekövetkezett biztosítási díj az önkormányzat bevétele lesz.  
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Czeglédi Gyula : A biztosító arányosan vállalja a kár megtérítését. 
Megközelítıleg 27 millió forintra becsülték a kárt.  
 
Majoros Petronella : Kéri, hogy a testület kapjon tájékoztatást a 
további, más jellegő károkról is.  
 
A képviselı-testület a javasolt kiegészítéssel együtt 18 igen (Kocsis 
Róbert, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az elıterjesztést és a következı határozatot hozta: 
 
 130/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárul az Árpád Uszoda teljes tetıszerkezetének 
felújításához. A kivitelezés 130 millió forint összegő költségének 
50 %-a a HUNGAROSPA ZRT-t terheli, a fennmaradó 50 %-ot az 
önkormányzat biztosítja a hitelkeret terhére, alaptıke emelésként. 
A biztosító által fizetendı részt az önkormányzati részbe bele kell 
érteni, az az önkormányzat bevétele. A felújítást a Hungarospa 
Zrt. bonyolítja le.  
 
Határidı: 2009. szeptember 30. 
Felelıs: jegyzı 

 
D,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Antalné Tardi Irén, a Közgazdasági 
Szakközépiskola igazgatója.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. A bizottság ülésén is elhangzott, hogy az intézmény 
vállalja, hogy saját erıbıl, szakképzési fejlesztési támogatásokból 
összegyőjtött összeggel tudja finanszírozni a beruházást, illetve 
Igazgató Asszony vállalta azt is, hogy az építkezéssel kapcsolatos 
közbeszerzési eljárásokat az intézmény magára vállalja. A bizottság 
ezzel a kiegészítéssel támogatta az elıterjesztést. Felmerült viszont, 
hogy az elıterjesztésbıl nem igazán derül ki, mit épít az iskola, hogy 
fog kinézni az épület.  
 
Kocsis Róbert : Jó lett volna legalább egy vázlatrajzot látni az 
építkezéssel kapcsolatosan. Bár meg van említve a helyrajzi szám, de 
elég nagy területrıl van szó, érdekelné, hogy az új épületszárny hogy 
fog elhelyezkedni.  
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Szandai Kázmér : Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Tarcsi András : Nem egy épület megépítésérıl van szó, hanem csak 
tulajdonosi hozzájárulásról az önkormányzat részérıl.   
 
Váradi Ferenc : Kéri, hogy a jövıben ilyen jellegő elıterjesztéseknél 
legyen konkrétan meghatározva minden, amit le lehet írni. Konkrétumok 
birtokában döntsön a testület. Támogatja az elıterjesztést.  
 
Kocsis Róbert : Néhány mondatot szeretne hallani Igazgató Asszonytól 
az építkezéssel kapcsolatosan.  
 
Antalné Tardi Irén : A vázlatrajzzal több információ lett volna a testület 
birtokában, de inkább azt tartotta fontosnak, hogy legyen meg a 
tulajdonosi hozzájárulás. A 12 évvel ezelıtt épült új szárny bıvülne, 
küllemében hasonló lenne a meglévıhöz. Alapterülete 380 m2., 
földszintes, olyan funkcióval, hogy a késıbbiekben bıvülhet a tetıtér, 
ha igény van rá.   
 
Szandai Kázmér : A tájékoztatás részletesebb kellett volna, hogy 
legyen.  
 
Radácsi Gusztáv : Vita nélkül kellene támogatni ezt a beruházást.  
 
A képviselı-testület a javasolt kiegészítéssel együtt 17 igen (Kocsis 
Róbert, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László, Harsányi István, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést 
és a következı határozatot hozta: 
 
 131/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az önkormányzat 
tulajdonában lévı hajdúszoboszlói 1555 hrsz-ú ingatlanon 
található Közgazdasági Szakközépiskola épülete bıvítésre 
kerüljön.  A bıvítéshez szükséges pénzügyi fedezetet a 
Közgazdasági Szakközépiskola saját forrásból biztosítja a 
vállalkozások fejlesztési célú támogatásaiból.  
A szükséges közbeszerzési eljárásokat az intézmény folytatja le.  
 
Határidı: 2009. július 31. 
Felelıs: jegyzı 
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E,  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
A képviselı-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta: 
 
 132/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Hajdúszoboszló, Kálvin tér 5. szám alatti, 2288 hrsz-ú ingatlanra 
vonatkozóan, 2009. április 27-én, a Brooks Invest Kft.-vel kötött 
adásvételi szerzıdést azonnali hatállyal felbontja, tekintettel arra, 
hogy a vevı többszöri felszólítás ellenére sem teljesítette a 
szerzıdésben vállalt fizetési kötelezettségeit. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: jegyzı 

 
F,  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság 1 igen, 2 nem 
szavazat és 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot nem 
támogatta.  
 
Nagy Bálint : A kulturális és sport bizottság hét tagjából öten voltak 
jelen a szavazáson, kettı támogatta az elıterjesztést három ellenében, 
tehát a bizottság nem támogatta végül.   
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén 3 igen, 1 nem arányban támogatta.  
 
Dr. Sóvágó László : Anélkül, hogy a dolog érdemi részéhez 
hozzászólna, jogerıs a bírósági ítélet. Nagyon nehezen tudja 
elképzelni, ha valaki ezt nem teljesíti. Inkasszó módjára be fogják 
hajtani. Váradi képviselı úrnak ügyrendi javaslata van.  
 
Váradi Ferenc : Szeretném javasolni, hogy ennek a napirendnek a 
tárgyalásáról készüljön teljes, szó szerinti jegyzıkönyv. Tudniillik nem 
lehet azt tudni, hogy ez az ügy még hova jut. Én is nagyon sok 
mindennel nem értek egyet, majd el fogom mondani, de ez lenne a 
kérésem, hogy szó szerinti legyen a jegyzıkönyv, ez a bíróságon és 
máshol is megállja a helyét, mert nagyon zőrös mostmár ez az ügy. 
Utalnék a Szervezeti és Mőködési Szabályzatunknak a 19. §-ára, 
abban benne van, hogy nekem ehhez jogom van. Második bekezdés 
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egyébként, ha valaki nem tudná. Hosszabban van írva, mint ahogy én 
elmondtam, de ez a lényege.  
 
Dr. Sóvágó László : Nem vonja ezt kétségbe, csak még ilyen nem volt, 
ezért felolvassa az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseit: „Képviselıi, 
meghívotti kérés esetén mindent szó szerint jegyzıkönyvbe kell 
foglalni.” Helyt ad a kérésnek és ettıl kezdve ez a napirend szó szerint 
kerül be a jegyzıkönyvbe.  
 
Kocsis Róbert : Kérdésem arra vonatkozna, amire már Polgármester 
Úr utalt, hogy van-e egyáltalán nekünk mozgásterünk? Vagy mi történik 
akkor, ha – ahogy az elıbb említett bizottságok döntöttek a nem 
fizetésrıl – valójában nem fizet az önkormányzat, akkor mi a következı 
lépés? Van egy bírósági ítélet velünk szemben, ha úgy döntenénk, 
hogy nem fizetünk, akkor mi a következı lépés? Dönthetünk-e 
egyáltalán így?  
 
Dr. Sóvágó László : Én úgy gondolom, hogy mindenki tudja a választ, 
ez a napnál világosabb, fizetni kell és végrehajtják. Én szavaznék csak, 
hangsúlyozom, dehát legyen vita, semmi akadálya, legalább az 
indulatoknak teret adunk. A másik dolog az, hogy rossz példával járunk 
elıl, tudomásul kell vennünk, hogy a bírói ítéletek köteleznek. Hová 
fajulna a világ, ha minden állampolgár, szervezet, személy maga 
eldöntené, teljesíti-e a bírói ítéletet. Volt lehetıség, akkor kellett volna 
élni másképpen, de ebbe nem akarok belemenni, mert abból megint baj 
lesz. Én azt mondom, hogy most már más út jogállamban nincs. Egy 
olyan ember, aki felelısen gondolkodik, az úgy gondolom, hogy 
megszavazza, aki ki akarja zárni az érzelmeket, még a hozzászóláson 
sem gondolkodik. Jogerıs a bírói ítélet, tehát felesleges a vita.  
 
Máté Lajos : Kérdésem Jegyzı Úrhoz szól. Számunkra egyértelmő, 
hogy ezt a bírói határozatot végre kell hajtani, ezt az összeget be kell 
fizetni. A filmszínház jelenlegi üzemeltetıje a vele megkötött 
haszonbérleti szerzıdés keretein belül kötelezhetı-e arra, részben vagy 
egészben, hogy ez a bírósági kártérítési összeg átvállalható vagy akár 
részben megosztható legyen, hisz ezek a berendezések a mozi 
mőködéséhez alapvetıen szükséges eszközöket tartalmazzák?  
 
Dr. Vincze Ferenc : Nem.  
 
Váradi Ferenc : Kérdésem lenne, fıleg Polgármester Úrhoz, mert a 
múltkor, amikor errıl beszéltünk, szeptember 18-án, akkor igen 
keményen meg lettünk bírálva, hogy nem lesz járdaépítés, minek 
veszem én fel a tiszteletdíjat, stb. Nem maradtam adós, de eléggé 
bosszant a dolog, mert most Polgármester Úr is azt mondja, hogy meg 
kell szavazni. Akkor, érdekes, a kisebb összeget nem kellett 
megszavazni, a nagyobbat most megszavazzuk. A kérdésem nem ide 
irányul.  
 
Dr. Sóvágó László : Jól kioktattál, aztán kérdezel.  
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Váradi Ferenc : Nem kértem véleményt.  
 
Dr. Sóvágó László : Utasíthatlak, hogy kérdéskor a kérdést tedd fel, ne 
véleményt mondj.  
 
Váradi Ferenc : Kérdésként teszem föl, hogy miért nem kaptunk errıl 
hamarabb tájékoztatást, amikor még lehetett volna fellebbezni? 
Tudniillik május 11-én már itt volt a bírósági határozat, 21-én volt 
testületi ülés, egy árva szó nem hangzott el, sem a polgármesteri 
tájékoztatóban, sıt, benne van a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 17 
§ a, pontjában olyan is, hogy a levezetı elnök köteles az elmúlt 
eseményekrıl, felhozott dolgokról tájékoztatást adni. Ez is elmaradt. Mi 
akkor lepıdtünk meg, legalábbis én, amikor ezt az anyagot megkaptuk.  
 
Dr. Sóvágó László : Kérdésedre megkapod a választ. Most több 
hozzászóló nem lévén, javaslom a testületnek, hogy vita nélkül 
szavazzunk. Kérem, hogy aki úgy gondolja, mint én, az most az „igen” 
gombot nyomja meg. A képviselı-testület 14 igen, 1 nem és 2 
tartózkodás mellett elfogadta ezt a javaslatot, Jegyzı Úrnak egy 
mondatos válaszra adok lehetıséget.  
 
Dr. Vincze Ferenc : A jogi bizottság egyetértésével nem nyújtottunk be 
fellebbezést, mert csak az idıt és a költségeket növelte volna.  
 
A képviselı-testület a vita lezárását 14 igen (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi 
András, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László), 1 nem (Váradi 
Ferenc) szavazat és 2 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Marosi György 
Csongor) mellett támogatta; az elıterjesztést 10 igen (Kocsis Róbert, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dr. Papp Jenı, Örvendi László), 1 
nem (Váradi Ferenc) szavazat és 5 tartózkodás (Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla) mellett támogatta és a következı határozatot hozta: 
 
  133/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Hajdúszoboszlói Város Bíróság 4.G.40.008/2009/3. számú 
ítéletének megfelelıen a hitelkeret terhére engedélyezi a Flying 
Wish Bt. (4150. Püspökladány, Bajcsy Zs. u. 46.) részére kifizetni 
az alábbi követeléseket: 
 
A moziban visszamaradó ingó dolgok ellenértékeként:                    
               1.800.000.-Ft, 
használati díj címén 2008. szeptember 1-tıl 2009. április 30-ig        
         384.000.-Ft, 
továbbá a kifizetés napjáig  48.000.-Ft/hó, mely június 15.napjáig 
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számolva 1,5hónap, összesen                                        72.000.-Ft, 
ügyvédi munkadíj címén                                                  90.000.-Ft.  
 
                     ÖSSZESEN:                                          2.346.000.-Ft       
              
A követelések a 20 %-os Áfá-t is tartalmazzák.  
 
Határidı: 2009. június 15. 
Felelıs: jegyzı   

 
Tizedik napirend :  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Varga Imre válaszolt.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı) és 
2 nem (Váradi Ferenc, Erdei Gyula) szavazat mellett támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  134/2009. (VI. 11.) 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 Gönczy Pál 
Általános Iskola alapító okiratát az alábbi módosítással 
kiegészítve:  
A költségvetési szerv neve: Gönczy Pál Kéttannyelvő Általános 
Iskola 
 
Határidı:  2009. július 15. 
Felelıs: jegyzı 

 
Tizenegyedik napirend :  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Varga Imre válaszolt.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, 
Örvendi László), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás 
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(Szandai Kázmér) mellett támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  135/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
jóváhagyja, hogy a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 
(Pálfi István TISZK) alapító okirata 2009. július 1-tıl az alábbiakkal 
módosuljon:  
 
Szakágazat szerinti   841211 Oktatás igazgatása 
besorolása:  
 
Alaptevékenysége  805915 Oktatási célok és egyéb 
feladatok 
(2009. december 31-éig)    
 
Kiegészít ı tevékenysége:  751958 Önkormányzatok, valamint 
többcélú  (2009. december 31-éig) kistérségi társulások 
elszámolásai  
 
Alaptevékenysége  856000 Oktatást kiegészítı tevékenységek  
(2010. január 1-jétıl)  komplex támogatása 
856091 Szakképzési és felnıttképzési támogatások 
856092 Munkaerı-piaci felnıttképzéshez kapcsolódó szakmai 
szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítı tevékenység 
841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatatása és 
szabályozása 
841335 Foglalkoztatást elısegítı támogatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 
elszámolásai 
841902 Központi költségvetési befizetések  
 
Határidı:  2009. július 1. 
Felelıs:      jegyzı 

 
Tizenkettedik napirend :  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta: 
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 136/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen, az Oktatási Bizottság 
javaslatára, az intézményvezetık véleményének 
figyelembevételével hagyja jóvá az oktatási-nevelési intézmények 
részére az eszközbeszerzésre fordítható támogatás összegét, az 
elıterjesztés szerint.  
 
Határidı:  2009. július 11., illetve értelemszerő 
Felelıs:      jegyzı 

 
Tizenharmadik napirend :  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta: 
 
 137/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megbízza a MIOK Pedagógiai Intézet képviselıjét, Répás Ildikó 
igazgatót, a TÁMOP-3.1.4/08/2. azonosító számú a „Kompetencia 
alapú oktatás, egyenlı hozzáférés - Innovatív intézményekben” 
címő pályázat szakmai elıkészítése keretében a Komplex 
intézményi szaktanácsadás elvégzésével Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata által fenntartott hat feladat-ellátási helyen: 
 
1. Aranykapu óvoda Hajdúszoboszló, Arany János u. 8. 
2. Egyesített Óvodai Intézmény Liget Óvoda Hajdúszoboszló, 
Hıforrás u. 145. 
3. Gönczy Pál Általános Iskola Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. 
sz. 
4. Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola Hajdúszoboszló, 
Hıforrás u. 143. sz. 
5. Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola, 
Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 2-4. sz. 
6. Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola, 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44. sz. 
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A fenti feladat elvégzése ellenértékeként bruttó 2.340.000.-Ft 
megbízási díj kifizetését engedélyezi. 
 
Határidı:  2009. július 11., illetve értelemszerő 
Felelıs:    jegyzı 

 
Tizennegyedik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta a 
rendelet-tervezetet és egyhangúlag támogatta.   
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) és 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat mellett támogatta az elıterjesztést és a következı rendeletet 
alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
 Képvisel ı-testületének  

 11/2009. (VI.11.) Ör. sz. rendelete  
a vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól sz óló  

5/2000. (IV.20.) Ör. sz. rendelet módosításáról  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a vagyonáról és 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (IV.20.) Ör. sz. 
rendeletét (továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
Az Ör. 1. sz. melléklete a jelen rendelet 1. sz. mellékletében 
foglaltak szerint változik. 
 

2. § 
 
Az Ör. 2. sz. melléklete a jelen rendelet 2. sz. mellékletében 
foglaltak szerint változik. 
 

Záró rendelkezések 
 

3. § 
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Jelen rendelet 2009. június 15-én lép hatályba. 
 
 

1. számú melléklet 
 

A forgalomképtelen vagyontárgyak közé bekerül: 
 
- 2485 hrsz (beépítetlen terület) Gábor Áron u. 12. 
- 2486 hrsz (beépítetlen terület) Gábor Áron u. 14. 
- 2490 hrsz (beépítetlen terület) Gábor Áron u. 20. 
- 0345/84 hrsz (kerékpárút) Kabai útfél 
- 2307/7 hrsz (közpark) Halasi Fekete Péter tér 
- 2307/8 hrsz (közterület) Halasi Fekete Péter tér 
- 230710 hrsz (út és parkoló) Halasi Fekete Péter tér 
- 2307/11 hrsz (közterület) Halasi Fekete Péter tér 
- 2307/12 hrsz (közterület) Halasi Fekete Péter tér 
- 2307/13 hrsz (közkert) Halasi Fekete Péter tér 
- 0347/2 hrsz (magánút) Kabai útfél 
- 0347/3 hrsz (közút) Kabai útfél 
 
A forgalomképtelen vagyontárgyak közül kikerül: 
 
- 5725/2 hrsz (közterület) Arany János utca 
- 43/5 hrsz (beépítetlen terület) Surányi János utca 
- 2388/3 hrsz (közterület) Major utca 
 

2. számú melléklet 
 

A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közé bekerül: 
 
- 2307/9 hrsz (Mővelıdési Ház és park) Szilfákalja u. 2. 
- 0347/1 hrsz (lıtér) Kabai útfél 

 
A korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közük kikerül: 
 
- 3343 hrsz (kollégium és kereskedelmi szálláshely) Szép Ernı 
utca 
- 3342 hrsz (táborhely) Szép Ernı utca 
- 2307/6 hrsz (Mővelıdési Ház) Szilfákalja u. 2. 
- 0347 hrsz (lıtér) Kabai útfél 

 
Tizenötödik napirend:  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp 
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Jenı, Örvendi László) szavazat és 1 tartózkodás (Szandai Kázmér) 
mellett támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  138/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja az Európai Mobilitási Hét által megfogalmazott célokat, 
a programban meghatározottak közül az Európai Autómentes Nap 
helyi megszervezését vállalja, felhatalmazza a polgármestert az 
Európai Mobilitási Hét 2009. évi Kartájának aláírására. 
 
Határidı: 2009. szeptember 22. 
Felelıs: jegyzı 

 
Tizenhatodik napirend:  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.   
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság is megtárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.   
 
Majoros Petronella : A csapadékvíz-elvezetı hálózat beruházással 
kapcsolatosan elmondta, hogy második alkalommal kerül pályázat 
benyújtásra. Ha eredménytelen lesz ez a pályázat is, kéri, hogy az erre 
elkülönített összeget fordítsa a vízelvezetı árkok felújítására a testület.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó 
László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) és 
1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta:  
 
  139/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
önkormányzat pályázati tevékenységérıl adott jelentést elfogadja. 
A meghatározott feladatokkal egyetért, azok teljesítését 
szükségesnek tartja, amelyrıl a 2007-2010-es önkormányzati 
ciklus gazdasági programjának teljesítésérıl szóló 
elıterjesztésben kér majd jelentést. 
 
Határidı: 2010. szeptember 30. 
Felelıs:    jegyzı 

 
Tizenhetedik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta a 
napirendet és egyhangúlag támogatta.  
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A képviselı-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dr. Papp 
Jenı, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı határozatokat hozta 
és rendeletet alkotta: 
 
 140/2009. (VI. 11.) képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
101/2009. (V.21.) sz. KT határozatában megjelölt, a fejlesztések 
költségigényét és az önkormányzat által biztosítandó önerı 
mértékét – a határozat többi része változatlanul hagyása mellett - 
az alábbiak szerint módosítja:  

 

Megnevezés Tervezett 
elszámolha
tó nettó 
költség 

25% ÁFA 
vissza 
nem 
igényelhe
tı 

Összes 
tervezett 
bruttó 
elszámolhat
ó költség 

Önerı Igényelt 
támogatás 

Pályázati 
díj összege 

Nem 
elszámolha
tó önerıt 
növelı 
bruttó 
költség 

Tokay utca    
I-II. szakasz 

14.739.716 3.673.261 18.646.053 9.323.027 9.323.027 233.076 - 

Ádám utca 15.332.409 3.803.935 19.378.576 9.689.288 9.689.288 242.232 525.000 
Bocskai -
Hıgyes utcák 

6.913.097 1.717.440 8.739.784 4.369.892 4.369.892 109.247 200.000 

Törökdomb 
utca 

12.374.489 3.079.455 15.649.564 7.824.782 7.824.782 195.620 - 

Tölgyfa utca 13.731.760 3.432.940 17.381.975 8.690.988 8.690.988 217.275 - 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
pályázatokhoz szükséges önerıt a 2009. évi városi költségvetés 
Felújítások, felhalmozások célonként (3.sz. melléklet) táblázat 
útszınyegezés sorának terhére biztosítja és az alábbiak szerint 
szerepelteti: 
 
1.) Tokay utca I-II. szakasz                                                  9.323.027,-Ft 
2.) Ádám utca                                                                    10.214.288,-Ft               
3.) Bocskai – Hıgyes utcák                                                 4.569.892,-Ft 
4.) Törökdomb utca                                                              7.824.782,-Ft 
5.) Tölgyfa utca                                                                    8.690.988,-Ft 
 
Határidı: pályázat benyújtására: 2009. június 19. 
Felelıs:   polgármester 
                jegyzı 

 
 141/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
99/2009. (V.21.) sz. KT határozatában megjelölt, fejlesztés 
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költségigényét és az önkormányzat által biztosítandó önerı 
mértékét – a határozat többi része változatlanul hagyása mellett - 
az alábbiak szerint módosítja:  

 
Cím Nettó 

költség 
ÁFA Összes 

költség 
Önerı Támogatás Pályázati 

díj 

Szilfákalja 
16. sz. 

8.749.850,- 2.187.463,- 11.117.979,- 3.891.293,- 7.226.686,- 180.666,- 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
pályázathoz szükséges önerı mértékét a 2009. évi költségvetés 
Tartalékok felhasználása (5. sz. melléklet) tábla Beruházási 
céltartalék sorának terhére biztosítja.  
 
A Képviselı-testület városi költségvetési rendelet Felhalmozások, 
felújítások célonként (3. sz. melléklet) táblázatban az alábbiak 
szerint szerepelteti a fejlesztés önerejét: 
 
Szilfákalja 16. sz. játszótér felújítása:                          3.891.293,-Ft    
 
Határidı: pályázat benyújtására: 2009. június 19. 

  Felelıs:   polgármester, jegyzı 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képvisel ı-testületének  

    12/2009. (VI.11.) Ör. sz. rendelete  
az önkormányzat 2009. évi költségvetésér ıl szóló  

 3/2009. (II.26.) Ör. sz rendelet módosításáról  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) 
bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján 
az alábbi rendeletet alkotja az önkormányzat 2009. évi 
költségvetésérıl szóló 3/2009. (II.26.) Ör. sz. rendelet 
(továbbiakban: Ör.) módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 

Az Ör. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú 
melléklete lép 
 
 

2. § 
 

Az Ör. 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú 
melléklete lép. 

 
Záró rendelkezés 
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3. § 

 
Jelen rendelet 2009. június 11-én lép hatályba. 

 
Tizennyolcadik napirend :  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Az ülés elıtt kiosztott anyagban leírt 
határozati javaslat a tényeket tükrözi, azokat a nyilatkozatokat kell 
megtennie a testületnek, amelyeket az elmúlt évben már megtett, 
viszont az új jogszabály szerint kötelezı melléklete az ezévi normatíva-
igénylésnek.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Tarcsi András, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Örvendi László) 
szavazat és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett támogatta 
az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  142/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2004. december hónapban 
létrejött Közszolgáltatási szerzıdés keretében, pályázati eljárás 
lefolytatása nélkül bízta meg a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörő 
Részvénytársaságot Hajdúszoboszló város közigazgatási határán 
belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás 
kizárólagos joggal történı ellátására.   
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörő Részvénytársaság részére a 
helyi közlekedés mőködtetéséhez 2008. évben összesen bruttó 
7.213.344,-Ft összegő (4.072.344,-Ft üzemviteli támogatás, 
3.141.000,-Ft mőködési támogatás), saját forrásból származó 
vissza nem térítendı önkormányzati támogatást nyújtott. 
 
A képviselı-testület megállapítja, hogy a közszolgáltató 2008. 
évben január 1-tıl december 31-ig az önkormányzat területén a 
menetrend szerinti helyi személyszállítást folyamatosan 
fenntartotta, a Közszolgáltatási Szerzıdésben foglaltaknak 
megfelelıen végezte. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
kinyilatkozza, hogy 2009. évben január 1-tıl december 31-ig 
Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi 
személyszállítást folyamatosan fenntartja.   
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:   polgármester  
               jegyzı 
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Tizenkilencedik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt. 
vezérigazgatója.  
 
Dr. Rácz Tiborné : Kéri, hogy támogassa a testület az elıterjesztést. 
Már korábban lett pályázat benyújtva, ami nem nyert támogatást. Nincs 
más anyagi forrás a kerékpárút felújítására.  
 
Radácsi Gusztáv : Kérdést tett fel, melyre Mészáros Sándor válaszolt.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dr. Papp 
Jenı, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta: 
 
 143/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szilfákalja aszfaltos kerékpárút-
járda az egészségház és Szabadság Szálló (Anditta Virágbolt) 
közötti szakasza az elıterjesztésben foglaltaknak megfelelıen 
felújításra kerüljön, azaz új aszfaltburkolatot kapjon.  
A felújítási munkák elvégzéséhez szükséges többlet pénzügyi 
fedezetet, 3.000 eFt-ot a képviselı-testület a hitelkeret terhére 
biztosítja.  
A munkálatok elvégzésével a VgZrt-t, míg annak ellenırzésével a 
hivatal fımérnökségét bízza meg.  
 
Határidı: azonnal  
Felelıs:   jegyzı, VgZrt vezérigazgató 

 
Huszadik napirend :  
 
Örvendi László : A mezıgazdasági bizottság kérte az állattartási 
rendelet módosítását a több mint 200 aláírás miatt, amely az 
önkormányzathoz érkezett a lakosságtól. A bizottság módosító 
javaslata annyi, hogy a Malom sornál is az utca tengelyénél történjen 
meg a határsáv meghúzása, ahogy az állattartást tiltó vagy befolyásoló 
övezeteknél. Kéri, hogy támogassa a testület a módosítást.  
 
Harsányi István : A körzet képviselıjeként nyújtotta be ezt az 
elıterjesztést. A mezıgazdasági bizottsággal közösen döntöttek úgy, 
hogy mérlegelni kell a több mint 200 benyújtott aláírás alapján az 
állattartás szabályait. A módosítás arra irányul, hogy a Malom sornál is 
az utca tengelyvonala legyen a határ a korlátozásnál, így az utca másik 
oldalán engedélyezve lehet az állattartás. Az állattartás szabályait 
mindenkinek be kell tartania. Kéri a hivatalt, hogy amennyiben 
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felmerülnek problémák, azonnal intézkedjenek, a testülettıl pedig az 
elıterjesztés támogatását kéri.   
 
Szandai Kázmér : Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Kocsis Róbert : Nem mindenki tartja magára nézve kötelezınek a 
szabályok betartását. Célszerő lenne a polgármesteri hivataltól, 
hatóságtól is elvárni ugyanezt. Kerülni kell a jövıben a képviselık 
belefolyását az ilyen jellegő ügyekbe. A jogszabályokat, szabályokat a 
problémák orvoslására kell használni. Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze 
Ferenc válaszolt.  
 
Váradi Ferenc : Nem ért egyet azzal, hogy utcánként állandóan 
módosítva legyen a rendelet. Egyetlen, egységes rendeletet kellene 
alkotni, olyat, amely betartható és elfogadható. Megszavazza a 
módosítást, de nem ért egyet vele.  
 
Dr. Sóvágó László : A benyújtott aláírásokkal nem a most megszavazni 
javasolt módosítás ellen tiltakoznak, hanem a szabályok 
megváltoztatását szeretnék elérni. Van egy egységes szabályozás, 
amelyet a hivatal be kíván tartatni.  
 
Harsányi István : Nem arról van szó, hogy a korlátozott területen 
egyáltalán nem lehet állatot tartani. Csak a nyári hónapokban van 
megtiltva az állattartás.  
 
A képviselı-testület 13 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, 
Dr. Papp Jenı, Örvendi László), 1 nem (Majoros Petronella) szavazat 
és 2 tartózkodás (Máté Lajos, Dr. Sóvágó László) mellett támogatta az 
elıterjesztést és a következı rendeletet alkotta:  
 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képvisel ı-testületének  

    13/2009. (VI.11.) Ör. sz. rendelete  
a helyi környezet és természet védelmér ıl szóló 18/2003. (X. 

16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
helyi környezet és természet védelmérıl szóló 18/2003. (X. 16.) 
számú rendeletének (továbbiakban R.) 31. §-ának (4) bekezdését 
hatályon kívül helyezi és helyébe az alábbi szabályozás lép:  
 

„30. § 
 

(4) A területek a határoló utcák tengelyében húzódnak.” 
 

Záró rendelkezés 
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Jelen rendelet 2009. június 15 napjával lép hatályba, de 
rendelkezéseit 2009. március 1. napjától visszamenılegesen kell 
alkalmazni. 

 
Huszonegyedik napirend :  
 
Kocsis Róbert : A Nemzeti Vágtával kapcsolatban részletesebb 
tájékoztatást kér.  
 
Máté Lajos : A tavalyi évtıl eltérıen más szabályok vonatkoztak a 
Vágtára. Az elsı elıfutamot a város színeiben induló lovas megnyerte. 
A második elıfutamban harmadik helyezést ért el, ezzel az 
eredményével már nem jutott a döntıbe. A városmarketing volt a 
rendezvény fı célja, e téren a városnak sikere volt.  
 
Dr. Sóvágó László : Az elmúlt évi Vágtával kapcsolatban az APEH 
részletes vizsgálatot indított az önkormányzatnál is.  
 
Vágó Zsolt : A Körner Béla Vállalkozói Díjjal kapcsolatosan elmondta, 
hogy másfél évvel ezelıtt három képviselıtársával együtt tárgyaltak az 
Iparkamara elnökével a díj megalapításáról, illetve hogy kirıl lehetne 
elnevezni. A Bocskai Múzeum ajánlotta Körner Béla nevét, aki elismert 
vállalkozó volt Hajdúszoboszlón. A Vendéglátók Egyesülete helyett az 
Iparkamara és Ipartestület elnökeit kellett volna Jegyzı Úrnak 
megkérdeznie a díjról.  
 
Szandai Kázmér : Kérdést tett fel, melyre Dr. Sóvágó László válaszolt.  
 
Dr. Vincze Ferenc : A Nádudvarral való együttmőködéssel 
kapcsolatosan elmondta, hogy telefonon és személyesen is beszélt 
jegyzı asszonnyal és elküldte neki azt a tárgyalási alapállást, amit 
2007-ben már elküldött. A nádudvari polgármesternek is elmondta, 
hogy nem változott a testület és az önkormányzat álláspontja sem, de 
egyelıre semmi érdemi lépés nem történt.  
 
Majoros Petronella : Az önkormányzat nagyon sok díjjal rendelkezik. 
Véleménye szerint vagy csökkenteni kellene ezek számát vagy kerek 
számúra kiegészíteni. A vállalkozói szektor munkájának elismerése is 
fontos, ezért javasolja a „Körner Béla Vállalkozói Díj” megalapítását. 
Kéri, hogy Jegyzı Úr készítsen erre vonatkozóan elıterjesztést.  
 
Nagy Bálint : Örömmel olvasta az anyagban, hogy nyert a bölcsıde 
felújítására benyújtott pályázat. Komoly férıhely-hiánnyal küzd a 
bölcsıde, remélhetıleg segíteni fog a felújítás ezen a problémán.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dr. Papp 
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Jenı, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta: 
 
 144/2009. (VI. 11.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

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

 
Határidı: -  
Felelıs: - 
 

Huszonkettedik napirend:  
 
A,  
 
Majoros Petronella : Elfogadja a Nádudvari úton gyalogátkelıhely 
felfestésével kapcsolatos kérdésére adott választ.  
 
B,  
 
Kanizsay Béla : Elfogadja a Hıforrás utca forgalmi rendjével 
kapcsolatos kérdésére adott választ. Amennyiben a forgalmi rend 
felülvizsgálatára kerül sor a Hıforrás utcán, kezdeményezni fog további 
lépéseket ebben az ügyben.  
 
C,  
 
Máté Lajos : Elfogadja az Árpád utca forgalomtechnikai jelzésével 
kapcsolatos interpellációjára adott választ. Idıközben irodavezetı 
asszony arról tájékoztatta, hogy a burkolatjel felfestése meg fog 
történni. Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
D,  
 
Radácsi Gusztáv : Elfogadja fakivágással kapcsolatos kérdésére adott 
választ. Kérdést tett fel, melyre Lırincz László válaszolt.  
 
Huszonharmadik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné : írásban kéri a választ az interpellációra a következı 
testületi ülésre.  
 
Kérdések, interpellációk:  
 
Nagy Bálint : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A Hıforrás utca 
forgalmi rendjével kapcsolatosan folyamatosan keresik meg az ott 
lakók. Kéri Fımérnök Asszonyt, illetve a városfejlesztési, mőszaki 
bizottságot, hogy a Kossuth utcától a Rákóczi utcáig vizsgálja felül a 
Hıforrás utca forgalmi rendjét. Hogyan lehetne olyan lehetıségeket 
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beépíteni a forgalmi rendbe, amelyek biztonságot nyújtanak az ott 
közlekedıknek? Kéri, hogy ıszig legyen erre valamilyen javaslat.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Radácsi Gusztáv : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Nemrég az 
Ady Endre utcai óvodában járt. A kerítés egy része nagyon rossz 
állapotban van. A szomszédban több kutya is van, nincsenek a 
gyerekek biztonságban. Kéri, hogy vizsgálják meg a felújítási 
lehetıségeket.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Majoros Petronella : Jegyzı Úrhoz intézi interpellációját. A mai ülésen 
az állattartással kapcsolatos rendelet lett módosítva. Ez a módosítás 
néhány állattartónak kedvezı hírként szolgál. Kéri Jegyzı Urat, hogy az 
ıszi elsı testületi ülésre készítsen tájékoztatót arról, hogy mit tett a 
hivatal annak érdekében, hogy betartsák az állattartás szabályait az 
állattartók és mit tesznek azokkal, akik nem tartják be a szabályokat.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Dr. Rácz Tiborné : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A 
belvárosban és fıleg a lakótelepek környékén nagyon elszaporodtak a 
patkányok. Rendszeresen és folyamatosan történik a patkányok irtása 
abban az esetben, amikor ezt jelzik. Ez azonban már nem csak a VgZrt 
feladata. A gazdátlan telkek és a csatornák tele vannak búvóhelyekkel. 
Milyen lehetıségek vannak a megoldásra?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Szandai Kázmér : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Van-e 
lehetıség arra, hogy a sportház és a régi 3. számú iskola épülete 
közötti régi játszótér területén parkolót alakítson ki az önkormányzat? A 
sportháznak ugyanis nincs külön parkolója, nagyobb rendezvények 
esetén nem tudnak az autókkal leparkolni.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Írásban ad választ a kérdésre.   
 
 
A képviselı-testület ülése 16.35 órakor befejezıdött.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

K.m.f. 
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