
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2009. július 2-án 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.   
 

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

 
Erdei Gyula és Nagy Bálint képviselők hiányoztak az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. Javasolta külön szavazni az alábbi kiosztott, 
meghívóban nem szereplő előterjesztés tárgyalásáról: Előterjesztés 
alapító okiratok módosítására. Javasolta továbbá a 11. számú 
előterjesztés levételét a napirendről.  
 
A képviselő-testület alapító okiratok módosításáról szóló előterjesztés 
felvételét 13 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László), 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat mellett támogatta; a meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalását 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó 
Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Máté Lajos), 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a 
következő napirendeket fogadta el:  
 

Napirend:  
 
1. Előterjesztés a 2008. évben végzett menetrendszerinti helyi 
személyszállítás tapasztalatairól 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
2. Előterjesztés geotermikus hőerőmű létesítésével kapcsolatban 
Előadó:  Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója 
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3. Előterjesztés TDM-pályázattal kapcsolatos további előkészítő 
döntések meghozatalára   
Előadó: TDM munkacsoport 
 
4. Előterjesztés  a Nagyhegyes – Hajdúszoboszló térségi összekötő 
kerékpárút megvalósításával kapcsolatosan  
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
5. Előterjesztés a termál kutak kísérőgáz hasznosításra vonatkozó 
szerződés aláírására  
Előadó: Hungarospa Zrt.  vezérigazgató  
 
6. Előterjesztés a városi közvilágítással kapcsolatosan 
Előadó: irodavezető-főmérnök  
 
7. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának 
módosítására 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezető 
 
8. Előterjesztés a Pálfi István TISZK alapító okiratának és társulási 
megállapodásának módosítására 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezető 
 
9. Előterjesztés alapító okiratok módosítására  
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezető 
 
10.  Előterjesztés ingatlancseréről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
11. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Labdarugó Sportegyesület 
kérelméről 
Előadó: jegyző 
 
12. Előterjesztés a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó 2010. évi 
mértékének megállapításával kapcsolatosan 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
13. Előterjesztés a HAJDÚÉP Kft. kérelméről 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
  
14. a, Előterjesztés a város belterületi csapadékvíz hálózat felújításával 
kapcsolatosan 
b, Előterjesztés szennyvízpályázattal kapcsolatos döntésekről   
 Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
15. Előterjesztés közbeszerzési szabályzat módosítására 
Előadó: polgármester 
 
16. Előterjesztés közbeszerzési tervmódosítására 
Előadó: polgármester 
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17. Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről 
Előadó: polgármester 
 
18. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 
19. Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
 Előadó: polgármester 
 
20. Előterjesztés Radácsi képviselő úr interpellációjára adott válasz 
kivizsgálásának eredményéről 
Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke  
 
21. Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra: 
a.)  az Ady Endre utcai óvoda kerítés felújításával kapcsolatos 
kérdésre,  
b.) Szandai Kázmér képviselő úr interpellációjával kapcsolatosan, 
c.) dr. Rácz Tiborné interpellációjára 
Előadó: irodavezető-főmérnök, 
                         
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.) Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására 
Előadó: polgármester 
 

Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Horváthné Kiss Zsuzsa, a Volán Zrt. 
képviselője.  
 
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. A bizottsági ülésen több 
kérdés is felmerült, melyekre Horváthné Kiss Zsuzsa válaszolt.  
 
Vágó Zsolt: Az autóbusz-férőhely kihasználással kapcsolatosan 
elmondta, hogy már két évvel ezelőtt keresték a lehetőséget, hogyan 
lehetne a volt Űrhajós-telepre beindítani buszjáratokat. Akkor több 
lehetőséget megvizsgált a Volán, a Rácz Farkas és Tokay utcákat is. 
Igény van abban a körzetben is a buszközlekedésre. A fedett 
autóbuszvárók felállításra kerültek, probléma viszont, hogy a 
reklámfelület a busz menetirány felőli oldalán van, így nem lehet jól 
látni, mikor érkezik a busz. Egyre több panasz érkezett hozzá ezzel 
kapcsolatosan.  
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A képviselő-testület 14 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Dede Ernő, 
Dr. Sóvágó László, Váradi Ferenc, Máté Lajos),  szavazat és 1 
tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 145/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság 
Hajdúszoboszló város területén 2008. évben végzett menetrend 
szerinti helyi személyszállítás főbb tapasztalatairól készített 
beszámolójában foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Közüzemi Kft. 
ügyvezető igazgatója, illetve Papp  Csaba, a PannErgy Polifin Kft. 
képviselője.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 6 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta a határozati 
javaslatot. A bizottsági ülésen felmerült, hogy az önkormányzatnak élni 
kell ezzel a lehetőséggel, hisz a cég vagy az önkormányzattal vagy 
nélküle, mindenképp megfúrja a kutat.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Részletesen körbejárta a témát, sok kérdés 
fogalmazódott meg. A bizottság azzal a kiegészítéssel támogatta az 
előterjesztést, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a 
szerződés előkészítéséhez a testület bízzon meg egy delegációt a 
Közüzemi Kft szakemberiből, illetve társasági jogász 
közreműködésével, amely az itt felvetődő jogi és szakmai kérdéseket 
tisztázni tudja. A PannErgy képviselői minden felmerülő kérdésről 
hajlandók tárgyalni.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 
három tartózkodás mellett nem támogatta azt. A bizottság annak adott 
hangot tartózkodásával, hogy az egy évvel korábban hasonló 
tartalommal már elutasított szerződés a cég részéről továbbra sem 
tartalmazza azokat a jogi, közgazdasági garanciákat, amelyek 
segítenek eldönteni, megéri-e résztvenni a projektben. Jegyző Úr jogi 
szakvéleményt kért a cég ajánlatáról, több pontban is aggályos a 
szerződés-tervezet. Ezen vitás kérdésekre nem érkeztek megnyugtató 
válaszok a cég részéről.  
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Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egy harmadik verziót fogadott el, mely 
szerint most elfogadva a határozati javaslatot, arra ad felhatalmazást a 
testület, hogy a szakértőkből álló csapat kidolgozza a folyamatot, 
szeptemberben pedig eldönti a testület, hogy megköti-e a szerződést.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Papp Csaba válaszolt.  
 
Máté Lajos: A tegnapi bizottsági ülésen megpróbálta összefoglalni 
aggályait a témával kapcsolatosan. Geotermikus erőműre a jövőben 
biztos szüksége lesz a városnak. Aggálya a pénzügyi konstrukció, 
illetve a garanciális elemek hiányának szól. A városnak abból 
származhat érdeke, hogy a geotermikus energiatermelés révén 
forróvízhez jut és ezzel a távfűtést segíteni tudja. A részletekről 
azonban nem lehet tudni semmit. Komoly vízbázis van a város alatt, 
garancia kell arra, hogy ez nem fog sérülni. Veszélyeket is rejt 
magában az erőmű létesítése. Jelen pillanatban nem tudja mérlegelni, 
hogy mi a jó döntés.  
 
Szandai Kázmér: A megfogalmazott aggályok miatt kell 
szakemberekkel megvizsgáltatni a szerződést, a műszaki, gazdasági 
kérdéseket. Ezt követően kerüljön csak döntési helyzetbe a testület. 
Csak az ismerethiány miatt ne legyen elutasítva egy olyan javaslat, 
amely hosszú távon a város érdekeit szolgálhatja.  
 
Örvendi László: A kút a város határán kívül lesz fúrva. A meglévő 
melegvíz felhasználása csak Hajdúszoboszlón lehet. A fennálló 
„kényszerhelyzetet”, melyet a cég ki akar használni, az 
önkormányzatnak is ki kell, mivel más lehetőség nincs a környéken a 
melegvíz felhasználására. Felvetődik a hőtermelés kérdése is. Több, 
jelentős költséget felvető kérdés van, amelyekre választ kell kapni.   
 
Vágó Zsolt: Az alternatív energiaforrásokat mindenhol keresik a 
világon, hisz egyre drágábbak a meglévő energiahordozók és egyre 
kevesebb van belőlük. Ha sikerül az alternatív energiaforrásokkal 
csökkenteni a költségeket, akkor támogatni kell az erőmű létesítését.   
 
Nyéki István: Az elhangzott felvetések érthetőek a testület részéről. Az 
előterjesztés célja is az volt, hogy ezek megfogalmazódjanak. 
Támogatja a pénzügyi bizottság módosító javaslatát, legyenek 
megfogalmazva és leírva a konkrét problémák, kifogások, gondolatok. 
Maga a cél támogatható. A fúrást az illetékes hatóságok fogják 
engedélyezni. Kéri, hogy a pénzügyi bizottság módosító javaslatát 
támogassa a testület.  
 
Máté Lajos: Az előterjesztésben semmilyen konkrétum nincs, így nem 
tudja támogatni.  
 
Dede Ernő: Nem az önkormányzat feladata amiatt aggódni, hogy vajon 
ad-e engedélyt a hatóság. Nem kellene aggódásokkal ellehetetleníteni 
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ezt az elképzelést. Ha betartja a cég a hatóság szabályait, akkor 
megvalósul az erőmű létesítése, függetlenül attól, benne van-e az 
önkormányzat vagy sem. El kell gondolkozni azon, akarja-e a város, 
hogy olcsóbb legyen a távhő. Javasolja a módosított határozati javaslat 
elfogadását.  
 
Dr. Sóvágó László: A távhő árának drasztikus emelésekor többen 
keresték a megoldásokat. Ez is egy lehetőség. Megfogalmazás kérdése 
az egész. Javasolja azt a diplomatikus megoldást, hogy fogadja el a 
testület a módosító javaslatot, akkor sincs még eldöntve semmi.  
 
A képviselő-testület a pénzügyi bizottság módosító javaslatát, mely nem 
végleges döntés, 12 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó 
Zsolt, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, Váradi 
Ferenc), szavazat és 3 tartózkodás (Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
 146/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a város közigazgatási területén, illetve annak 
környezetében geotermikus erőmű létesüljön. Az erőmű 
üzemeltetésére a PannErgy Polifin Kft-vel közös céget hoz létre, a 
mellékelt „Együttműködési Megállapodás” szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatójával, szakértők bevonásával a 
következő ülésre a gazdasági, jogi kockázatok kezelésére 
vonatkozóan tegyen előterjesztést.  
 
Határidő: 2009. szeptember 15.  
Felelős:   jegyző,  
      Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója  

 

Harmadik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Horkay Nándor, a Váti Nonprofit Kft 
Területi, Tervezési és Értékelési igazgatója.  
 
Máté Lajos: A TDM-munkacsoport a múlt havi ülés kedvező döntése 
után tovább folytatta munkáját. Módosult a pályázat beadási határideje. 
Változatlan formában javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Az előterjesztés 5-6. oldalán 
szerepel, hogy a pályázati kiírás szerint az önkormányzat 
kötelezettséget vállal, hogy 5 éven keresztül az állami hozzájárulással 
beszedett IFA minimum 20%-át a munkaszervezet turisztikai fejlesztési 
és működési feladataira fordítja, vagy a szakmai és működési források 
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legalább 65%-át biztosítja. Máté képviselő úr elmondta, hogy az 
önkormányzat ez utóbbit vállalta a pályázatban.  
 
Dr. Sóvágó László: Kérdést tett fel, melyre Horkay Nándor és Dr. 
Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Máté Lajos: Az előterjesztésben szereplő kitétel a pályázatban 
szerepel.  
 
Szandai Kázmér: Vannak kételyek, hogy érdemes-e létrehozni a TDM-
et. A pályázat sok helyen segítséget nyújthat majd. Olyan modellt kell 
kialakítani, amely hosszú távon is fenntartható.  
 
A képviselő-testület 13 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Máté Lajos), 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó László) mellett támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 147/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
általa már korábban elhatározott Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment létrehozására irányuló pályázati projekt 
előkészítéseként a munkacsoport szakmai javaslatait elfogadja és 
dönt: 
 
 „Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság” Taggyűlésének tulajdonosi 
delegáltjainak, a TDM Szervezet Felügyelő Bizottsági tagok 
köréről és a törzstőke nagyságáról. Ennek értelmében: 
o A Nonprofit Közhasznú Kft. legfőbb döntéshozó 
szervezetében a Taggyűlésben a négy tulajdonost a következők 
képviseljék:  
o Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármestere, 
célszerűen állandó képviselettel megbízást adhat más Képviselő 
Testületi tagnak. (a vonatkozó törvény alapján) 
o Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatója  
o Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének elnöke  
o Hajdúszoboszlói Fizetővendéglátók Egyesület elnöke 
Állandó Tanácskozási jogú tagja a taggyűlésnek a Felügyelő 
Bizottság elnöke. 
o a Felügyelő Bizottsági tagok száma összesen 4 fő, melybe 
minden további tulajdonos 1-1 tagot delegál. Az FB tagok 
feladatukat kezdetben, társadalmi munkában látják el. Egyéb 
garanciális elemként az FB elnöke önkormányzati delegált, a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Idegenforgalmi Bizottság 
elnöke. 
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o a hajdúszoboszlói TDM szervezet, azaz a Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
törzstőkéjének a nagysága 500 ezer Ft. Ez a tulajdonosi 
összetétel arányában oszlik mag a tulajdonosok között. Az ehhez 
szükséges forrást az önkormányzat biztosítja. 
 

 Tulajdonosi 

arányok - % 

Törzstőke 

nagysága 

Tulajdonosi 

képviselő 

FB delegált 

Hajdúszoboszló 

Város 

Önkormányzata 

40 200 ezer Ft Polgármester, 
célszerűen 

állandó 

képviselettel 

megbízást adhat 

más Képviselő 

Testületi tagnak 

FB elnök:  
a Hajdúszoboszló 

Város 

Önkormányzata 

Idegenforgalmi 

Bizottság elnöke 

Hungarospa 

Hajdúszoboszlói Zrt. 

20 100 ezer Ft vezérigazgató FB tag:  

Gazdasági igazgató 

Hajdúszoboszlói 

Vendéglátók 

Egyesülete 

20 100 ezer Ft elnök FB tag: 

a Hajdúszoboszlói 

Vendéglátók 

Egyesületének 

delegáltja 

Hajdúszoboszlói 

Fizetővendéglátók 

Egyesülete 

20 100 ezer Ft elnök FB tag: 

a Hajdúszoboszlói 

Fizetővendéglátók 

Egyesületének 

delegáltja 
 

 Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a hajdúszoboszlói turizmus jövőbeni intézményi 
versenyképességének biztosítása és támogatása érdekében a 
pályázathoz szükséges 15%-os önrészt, azaz összesen 11,740 
millió forintot biztosítja. A pályázathoz szükséges önrész fedezete 
önkormányzati hitel, és ennek rendelkezésre állásáról az 
önkormányzat nyilatkozik. 
 
Továbbá dönt és Képviselő Testületi határozatot hoz, hogy:  
 

 A hajdúszoboszlói TDM szervezet, azaz a Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
megalakulására a pályázat előkészítését és benyújtását követően 
2010. januárjában kerüljön sor. Így a pályázatot, mint vezető 
partner az önkormányzat nyújtja be, pozitív támogatói döntés 
esetén a Támogatói Szerződés megkötésére a már megalakult és 
felállt Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft-vel kerülhet sor. 
 
 A hajdúszoboszlói TDM menedzser, azaz az ügyvezető 
igazgató végleges személyének kiválasztása a pályázatban 
meghatározott feltételek érvényesítésével nyílt pályázati úton kerül 
sor. Az ehhez szükséges előterjesztést és pályázati felhívást a 
TDM EMCS a szeptemberi első Képviselő Testületi ülésre 
előkészíti és előterjeszti.  



 9 

 
 Az ÉAOP/2008/2.1.3., a Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment Szervezetek támogatására vonatkozó pályázat 
esetén a projektmenedzseri feladatokat újabb döntésig Német 
Enikő önkormányzati pályázat-kezelő látja el. 
 
 A pályázatban előírt feltételek teljesítése érdekében a már 
megalakult Hajdúszoboszlói Turisztikai (Nonprofit Közhasznú) Kft. 
és az önkormányzat között egy Közép-távú Együttműködési 
Megállapodás (KEM) megkötésére kerül sor, mely a pályázatban 
előírt kötelező elemeket és az ezek teljesítésére vonatkozó 
kötelezettségvállalásokat tartalmazza. 
 
 A pályázat benyújtásához szükséges hozzájárulások (pl. 
tulajdonosi, bérbeadói), nyilatkozatok, egyéb mellékletek 
előkészítését támogatják és az ehhez szükséges önkormányzati 
és egyéb erőforrásokat, információkat időben biztosítják, melynek 
végrehajtásáról a tulajdonosok képviselői és a jegyző 
gondoskodnak. 
 
 A pályázat szakmai fejlesztési tartalmának a végleges 
meghatározása érdekében a Képviselő Testület a TDM EMCS-t 
felkéri, hogy a szükséges előkészítő lépéseket és egyeztetéseket 
folytassa le, a szükséges szakmai döntéseket hozza meg, s a 
tervezett szakmai tartalom véglegesítéséhez szükséges szakmai 
társadalmasítási lépéseket végezze el, továbbá a pályázat 
benyújtásához szükséges lépéseket koordinálja és felügyelje.  
 
Következő ülésén a pályázatbenyújtása érdekében elvégzett 
lépésekről kér tájékoztatást a munkacsoporttól. 
 
Határidő: 2009. szeptemberi ülés 
Felelős:   munkacsoport vezető, illetve jegyző 
 

Negyedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Bajusz Istvánné, Nagyhegyes 
polgármestere.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi 
László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, Kocsis Róbert, Máté 
Lajos, Váradi Ferenc), szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta, hogy Bajusz Istvánné szót kapjon.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.  
 
Bajusz Istvánné: Köszöni a pozitív hozzáállást, jó példa lehet egy 
világváros és egy kis község együttműködése. Ha megépül a 
kerékpárút, legfontosabb szerepe lesz, hogy segíti a munkábajárást, a 
turizmus-fejlesztést és az egészségesebb életmód kialakításában is 
szerepet játszik. A két település közötti útszakasz felújítása a 
Közútkezelő feladata, többször jelezték már a problémát, ezidáig nem 
került sor erre.   
 
A képviselő-testület 12 igen ((Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi 
István, Máté Lajos, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, 
Dr. Sóvágó László), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 2 tartózkodás 
(Majoros Petronella, Szandai Kázmér) mellett támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 148/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Nagyhegyes Község Önkormányzatával közösen a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett ÉAOP 2009-3.1.3/A  
kerékpárút-forgalmi hálózat fejlesztése alapra pályázatot nyújtson 
be.  
A fejlesztés előzetes költségvetését az alábbiak szerint hagyja 
jóvá: 

 

megnevezés tétel nettó 25% áfa bruttó %-os 

arán

y 

Előkészítés 

(max 3%) 

közbeszerzés 500.000 125.000 625.000 0,18 

Területszerzé

s 

(max 2%)  

kisajátítás 7.000.000 0 7.000.000 1,97 

Építés  kivitelezés 273.480.88

8 

68.370.22

2 

341.851.11

0 

96,34 

Szolgáltatáso

k 

igénybevétele 

(max 3%) 

  

4.300.000 

 

1.075.000 

 

5.375.000 

 

1,51 

 műszaki 

ellenőr 

 

2.000.000 

 

500.000 

 

2.500.000 
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 tájékoztatás, 

nyilvánosság 

 

1.300.000 

 

325.000 

 

1.625.000 

 

 könyvvizsgála

t  

1.000.000 250.000 1,250.000  

Összesen  285.288.88

8 

69.570.22

2 

354.851.11

0 

100 

 

 

saját forrás  támogatás összesen 

54.851.110 300.000.000 354.851.110 

15,457 % 84,543 % 100 % 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
igényét fejezi ki az önerő mértékének további csökkentésére, ezért 
utasítja a jegyzőt ennek érdekében további források felkutatására. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért azzal, hogy a pályázat megvalósításához szükséges 
önerő a két önkormányzat közigazgatási területe érintettségének - 
nyomvonalhossz - megfelelő mértékben legyen megosztva az 
alábbiak szerint:   

 

megnevezés összesen Nagyhegyes Hajdúszoboszló 

Nyomvonal hossza 7,9 km 3,2 km 4,7 km 

Önerő mértéke 54.851.110,-Ft 22.218.171,-Ft 32.632.939,-Ft 

 

A képviselő-testület Hajdúszoboszló Város Önkormányzatára eső 
önerőt – 32.632.939,-Ft – a város 2009. évi költségvetésében hitel 
felvételével biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
kéri, hogy a közös pályázat megvalósításával kapcsolatos jogokat 
és kötelezettségeket a két önkormányzat a képviselő-testület által 
is jóváhagyott együttműködési megállapodás keretében rögzítse.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   polgármester 
                jegyző  

 

Ötödik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt. 
vezérigazgatója.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta, örömmel veszi a Hungarospa 
Zrt. támogatását az önkormányzat irányába.  
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Örömmel konstatálta a 
bizottság, hogy a Hungarospa  Zrt. gazdálkodásának következtében az 
elkövetkező négy évben 100-150 millió forint közötti várható bevétele 
keletkezik a városnak, amelyet energia-korszerűsítésre lehet majd 
fordítani. 
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Máté Lajos, Váradi Ferenc, 
Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. 
Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László),  szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 149/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
vezérigazgatóját, hogy az Enviroinvest Kft-vel megkötendő, a 
termálkutak kísérőgáz hasznosítása alapján számított kibocsátás 
csökkentési egység (ERU) értékesítésére vonatkozó szerződést 
aláírja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Hungarospa Zrt. vezérigazgatója  

 

Hatodik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mezei József, a Mezei-Vill Kft. 
képviselője.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy a város és a Kft. közösen találjon 
valamilyen költségcsökkentő megoldást, mivel duplájára nőttek a 
szerződéskötés óta az üzemeltetési költségek. Nem ért egyet azzal, 
hogy az utcákon éjszaka folyamatosan világítanak a lámpák, ki kellene 
kapcsolni.  
 
Mezei József: Jogos és helyes képviselő úr felvetése. Egy jelenleg 
aktuális költség-csökkentő lehetőséget ajánl a Kft a városnak, 
elektronikus erőtétek beépítésével. Próbált több pályázatot is benyújtani 
Hajdúszoboszlón a költségek csökkentésére, de ezeket elutasították.  
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A képviselő-testület 14 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, Máté Lajos, Kanizsay Béla, 
Dr. Papp Jenő, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László), szavazat és 1 
tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 150/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
városi közvilágítás 2009. évre vonatkozó üzemeltetési költségét 
109.088.666,-Ft összegben állapítja meg veszteségtérítés nélkül - 
az előterjesztésben szereplő tételek figyelembe vételével. A 
hiányzó forrás - bruttó 6.088.666,-Ft -  fedezete hitel. 
 
A Mezei-Vill. Kft. saját beruházásában 2005 évben megvalósított 
közvilágítási hálózat rekonstrukcióhoz igénybe vett, devizaalapú 
hitel árfolyam változásából adódó veszteségek  50%-t  - 
hivatkozva a képviselő-testület által jóváhagyott, 2004. január 
hóban aláírt „Közvilágítás feladatátvállalási szerződés” a 
díjszámítás módja és feltételei című 5.sz. mellékletében 
foglaltakra -  az önkormányzat 2009. évben átvállalja.  A 
többletköltségek fedezetére bruttó 3 Mft összegű keretet biztosít 
hitelből, melyből a kifizetések utólagosan, szigorú elszámolással 
történhetnek.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, 2009.december 31. 
Felelős  : polgármester 
                jegyző 

 

Hetedik napirend:  
 
Dede Ernő: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Kocsis 
Róbert, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó 
László), szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 151/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
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meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Egyesített Óvodai 
Intézmény alapító okiratát a következő módosítással: 
 
Az „Alaptevékenysége „bekezdés az alábbiakkal egészül ki: 
Óvodai fejlesztő program (IPR) szervezése, a halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének és 
felzárkóztatásának biztosítására. 
 
Határidő:  2009. július 31. 
Felelős: jegyző 
 

Nyolcadik napirend:  
 
Dede Ernő: Az oktatási bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp 
Jenő, Máté Lajos, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) és 1 nem 
(Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 152/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja, hogy a Pálfi István Szakképzés-szervezési 
Társulás alapító okirata az előterjesztésben megfogalmazottak 
alapján az alábbiak szerint módosuljon: 

 
Jogszabályban 
meghatározott 
közfeladat 

Szakképzési közszolgáltatás 
 

 
 
Kiegészítő 
tevékenysége 
(2009. december 31-
éig): 

 
751922  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 
társulások elszámolásai 

 
Irányító szerv neve, 
székhelye: 

a Pálfi István TISZK Társulási Tanácsa 
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. 

 
Működési területe: Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe 
 
A költségvetési 
szervnek a 

Szakképzési közszolgáltatást végző önállóan működő, a 
költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés 
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költségvetési szervek 
jogállásáról szóló 
törvény szerinti 
besorolása: 

szempontjából részjogkörű közintézmény  
 
Gazdálkodási feladatait Püspökladány Város Gazdasági 
Ellátó Szervezete végzi (4150 Püspökladány, Petőfi u. 
40.) 

 
Vezetőjének kinevezési, 
megbízási, választási 
rendje: 

A Társulási Tanács tagjai maguk közül minősített 
többséggel  egy évre választják meg az elnököt. 
Az elnök személye évente rotációs sorrendben egy év 
elteltével változik. 

 
Foglalkoztatottakra 
vonatkozó 
foglalkoztatási 
jogviszony:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján  

 
Feladatellátást szolgáló 
vagyon: 

A Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló, a feladatellátást szolgáló iroda 
helyiségek Hajdúszoboszló 6005. hrsz. szerinti ingatlan 
területén;  
 
ingó vagyontárgyak, immateriális javak a mindenkori 
vagyonleltár szerint. 

 
 

2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja, hogy a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 
Társulási megállapodása az előterjesztésben megfogalmazottak 
alapján az alábbiak szerint módosuljon: 
 
Név:   Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás  
 
Rövid név:     Pálfi István TISZK 
 
Székhely:      4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. 
 
A Társulás jogállása: 
 
A Társulás jogi személy. A Társulás a szakképzés körében 
közoktatási megállapodást, vagy más megállapodást köthet. A 
társulás szakképzési közszolgáltatást végző önállóan működő, a 
költségvetési előirányzatok feletti rendelkezés szempontjából 
részjogkörű közintézmény. Az alapító okirat elfogadásához a 
társulásban résztvevő Képviselő-testületek minősített többséggel 
történő elfogadása szükséges. A társulás irányító szerve: a Pálfi 
István TISZK Társulási Tanácsa. A társulásnak a Társulási 
Tanács által elfogadott költségvetése és zárszámadása 
Püspökladány Város Önkormányzata költségvetési rendeletébe 
épül be.  
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A IV. 1. A Társulási Tanács feladat- és hatásköre rész i. pontja a 
következők szerint módosul: 
i./ megállapítja éves költségvetését, elfogadja a költségvetés   
végrehajtásáról szóló beszámolót; amely Püspökladány Város 
Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletébe épül 
be.  
A V. A Társulási Tanács vagyona  rész 3. pontja a következők 
szerint módosul: 

3. A Társulás önállóan működő költségvetési szerv, önálló 

bankszámlával rendelkezik. A bankszámla feletti rendelkezési jog 

a Társulási Tanács elnökét illeti meg.  

Határidő:  2009. július 2. 
Felelős:      jegyző 

 

Kilencedik napirend:  
 
A képviselő-testület 15 igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, 
Kocsis Róbert, Máté Lajos, Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó 
László), szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  

 
 153/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Államkincstár által a kiadott hiánypótlásnak megfelelően 
költségvetési szervei alapító okiratait az alábbiak szerint egészíti 
ki: 
a) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala esetében: 
- szakágazati besorolásával: 841105 Helyi önkormányzatok, 
valamint kistérségi többcélú társulások igazgatási tevékenysége 
- 2009. évben érvényes szakfeladatrenddel 
- 559009 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás szakfeladat 
kisegítő, illetve vállalkozási tevékenységnek minősítésével az 
igénybevevő szerint. 
 
b) Intézmények esetében: 
- a hiánypótlási felszólításban megjelölt szakágazati 
besorolásokkal 
- a 2009. évben érvényes szakfeladatrenddel 
- az egyes intézményekre a hiánypótlási felszólításban 
meghatározott egyéb kiegészítésekkel, változtatásokkal. 
Határidő:  azonnal  
Felelős:     jegyző  

 

Tizedik napirend:  
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Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt. 
Nem támogatja az ingatlancserét, a két telek között 181 m2 a 
különbség. Másfél millió forintért nem szabad ezt az ingatlant eladni. A 
szakértői vélemény nem az önkormányzat érdekét szolgálja.   
 
Radácsi Gusztáv: Semmi konkrétumot nem lehet tudni az 
előterjesztésből. Javasolja, hogy az ingatlan kisajátításáról szavazzon a 
testület. Az ingatlancserét nem támogatja.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Kisajátítani csak út céljára lehet ingatlant. A testület 
szabad döntése, hogy cseréli vagy megtartja az ingatlant.  
 
Váradi Ferenc: Ha szállodát akarnak építeni oda, akkor vegyék meg a 
telket a beruházók. Maradjon az önkormányzat tulajdonában az 
ingatlan, aztán ha szállodát akarnak oda építeni, adja el jó áron az 
önkormányzat a telket.  
 
Dr. Sóvágó László: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi 
válaszolt. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Ennek az ingatlannak nagy része 
közterületbe esik a jelenlegi szabályozás szerint, hátsó része pedig a 
fürdő területére.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt. 
 
Szandai Kázmér: Az anyaghoz mellékelt térképvázlatot vegye 
figyelembe mindenki, arról tárgyaljon most a testület. Döntési helyzet 
abban van, hogy most kifizet az önkormányzat kb. 17 millió Ft + ÁFA 
összeget a kisajátításért vagy az előterjesztésben leírt javaslatot 
fontolja meg és az ingatlancserével kap másfél millió forintot. Ha 
elkészül az élményfürdő, akkor utat kell ott mindenképpen kialakítani.  
 
Dr. Sóvágó László: Most az előterjesztésről kell dönteni, hogy 
jóváhagyja-e a cserét a testület vagy sem. Az érték-arányos cserét 
támogatja.  
 
Váradi Ferenc: A szakértői véleménnyel nem ért egyet. Javasolja, 
hogy legyen felértékeltetve a telek, fogadja el azt az önkormányzat.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A szakértő független ember, vállalja felelősségét a 
véleményéért.  
 
Máté Lajos: Ügyrendi javaslata, hogy legyen lezárva a vita, szavazzon 
a testület.  
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A képviselő-testület Máté Lajos ügyrendi javaslatát a vita lezárásáról 11 
igen (Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, Harsányi István, Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő), 1 nem szavazat (Váradi Ferenc) 
és 2 tartózkodás (Kocsis Róbert, Radácsi Gusztáv) mellett támogatta, 
az előterjesztést 4 igen (Szandai Kázmér, Máté Lajos, Vágó Zsolt, Dr. 
Sóvágó László), 4 nem (Váradi Ferenc, Radácsi Gusztáv, Harsányi 
István, Majoros Petronella) szavazat és 8 tartózkodás (Kocsis Róbert, 
Tarcsi András, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Marosi 
György Csongor, Dede Ernő, Örvendi László) mellett nem támogatta és 
a következő határozatot hozta:  
 
 154/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Kösely Mezőgazdasági Zrt. tulajdonában lévő hajdúszoboszlói 
2484/1 hrsz-ú és az önkormányzat tulajdonában lévő 3096 hrsz-ú 
ingatlanok cseréjében nem hozott döntést.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 

Tizenegyedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Csiki Béla, a HSE ügyvezető elnöke.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és mindkét részt támogatta.  
 
Dede Ernő: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és mindkét részt támogatta.  
 
Váradi Ferenc: A kútfúrással kapcsolatos javaslatát nem támogatta a 
testület. Felhívta Csiki urat, neki is elmondta mindkét alternatívát, aki 
egyetértett vele. Folyamatban van a második alternatíva megoldása. 
Így olcsóbb lesz a locsolás. A sportegyesület legutóbb nem kért pénzt, 
ezt támogatta a testület. Most mégis kér 3,5 millió forintot hitelkeret 
terhére. Ezt a részt nem támogatja.  
 
Tarcsi András: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc és Csiki Béla 
válaszolt.  
 
Csiki Béla: A korábban megszavazott másfél millió forint 
pályafenntartásra lett kérve. A 3,5 millió forintot pedig versenyeztetésre 
kérik.  
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1. pontját 14 igen (Kocsis Róbert, 
Máté Lajos, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, Szandai Kázmér, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László) 
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és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta, a 2. pontot 14 
igen (Kocsis Róbert, Máté Lajos, Dr. Rácz Tiborné, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernő, Váradi Ferenc) szavazat és 2 tartózkodás (Majoros Petronella, 
Dr. Sóvágó László) mellett támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 155/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
111/2009.(V.21.) számú határozatát megváltoztatja és a 
Hajdúszoboszlói Labdarúgó Sportegyesület részére engedélyezi, 
hogy a kútfúrás helyett a Közüzemi Kft. által felfogott „mosó” víz 
átszivattyúzásával oldják meg a létesítmény locsolását a 2009. évi 
sportpálya fenntartási költségei terhére. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Labdarúgó Sportegyesület második féléves 
működésének biztosításához 3.500.000.-Ft-ot állapít meg a 
hitelkeret terhére. 
 
Határidő: folyamatos, 2009. június 30. 
Felelős: jegyző 
 

Tizenkettedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Sléder Tamás adócsoport-vezető.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és az idegenforgalmi bizottság módosító javaslatát 
támogatta, mely szerint belterületen 370 Ft legyen az idegenforgalmi 
adó mértéke.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta a 370 Ft-os módosító 
javaslatot. Ennek több oka is van, egyrészt a gazdasági helyzet 
romlása miatt csökkenhet az idegenforgalmi adóbevétel. Másrészt 
pedig a mellékletben szereplő összehasonlító tábla, amely az egyes 
településeken fizetendő idegenforgalmi adót tartalmazza, jelen állapotot 
tükröz, más városok is emelhetik az adó mértékét a későbbiekben. Így 
nagy lehet a különbség Hajdúszoboszló és a többi város között.  
 
Majoros Petronella: Kérdést tett fel, melyre Dr. Sléder Tamás 
válaszolt.  
 
Harsányi István: A gazdasági helyzet romlása és az üdülési csekk 
megadóztatása miatt már most kevesebb vendég van, jövőre még 
jobban érezteti majd hatását a válság, ezért nem kellene emelni a 
jelenlegi árat. Mértéktartónak kell lenni, a 350 Ft-ot még el tudja 
fogadni, de a többit nem. Kéri módosító javaslatként szavazni erről.  
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Kanizsay Béla: A gazdasági válság jövőre talán véget ér, fellendülés 
kezdődhet. Ha megépül az élményfürdő, több vendégre lehet 
számítani. Támogatja az idegenforgalmi bizottság módosító javaslatát.  
 
Dr. Papp Jenő: A 350 Ft-os mértéket tudja támogatni.  
 
A képviselő-testület a 370 Ft-ot 8 igen (Szandai Kázmér, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernő, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László), 4 nem (Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, 
Harsányi István, Dr. Papp Jenő) szavazat és 3 tartózkodás (Majoros 
Petronella, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné) mellett nem támogatta; a 
360 Ft bevezetését 8 igen (Váradi Ferenc, Szandai Kázmér, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dr. Sóvágó László), 3 nem (Harsányi István, Dr. Papp 
Jenő, Vágó Zsolt) szavazat és 4 tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné, Dede 
Ernő, Máté Lajos, Örvendi László) mellett nem támogatta; a 350 Ft-ot 
11 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Vágó Zsolt, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László), 1 
nem (Radácsi Gusztáv) szavazat és 2 tartózkodás (Máté Lajos, Dede 
Ernő) mellett támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 156/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2010. évre vonatkozóan a tartózkodási idő utáni idegenforgalmi 
adót belterületen 350,-Ft/fő/vendégéjszaka, míg külterületen 230,-
Ft/fő/vendégéjszaka mértékben határozza meg. Utasítja a jegyzőt 
a szükséges rendelet-módosítás képviselő-testület elé terjesztése 
érdekében. 
 
Határidő:  2009. december 15. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A terület rendezése nagyon 
fontos, de mindenki tudja, hogy ez az út magántulajdonban van és csak 
a tulajdonosokkal együtt lehet megoldani a kérdést.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 10 igen (Máté Lajos, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, 
Majoros Petronella, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Dr. Sóvágó László) szavazat és 5 
tartózkodás (Dr. Rácz Tiborné, Marosi György Csongor, Örvendi 
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László, Radácsi Gusztáv, Dede Ernő) mellett támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 157/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló Gólya zugban lévő 2448 ill. 
2452 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak, hogy a Gólya zug teljes 
szakaszára vonatkozóan (Szilfákalja utca – Szabó László zug) 
megterveztessék az utat és a közterületi parkolókat, az érintett 
ingatlanok előtti önkormányzati tulajdonú szakaszon a beruházás 
részeként megépítsék azokat megoldva a terület vízelvezetését, 
és a közvilágítás bővítését is. Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja, 
hogy az így megvalósított közterületi parkolókat az építési 
engedélyezési eljárás során a megépülő ingatlan parkoló 
mérlegébe beszámíthassák, azonban azokat nem zárhatják le. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a Pénzügyi, Gazdasági Irodát, hogy a tervek elkészültét 
követően ismételten terjessze a képviselő-testület elé végleges 
döntés végett. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős:   polgármester, jegyző 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
A,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Többször került már vissza ez 
a téma a testület elé. Megváltoztak a paraméterek és a pályázható 
összeg is.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A korábbi pályázathoz 
képest csökkent a pályázható összeg, maximum 300 millió forint. Át kell 
gondolni, milyen területek maradjanak ki a pályázatból.  
 
Majoros Petronella: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi 
válaszolt. 2007 óta várnak a város különböző pontjain a lakosok a 
csapadékvíz hálózat kiépítésére. Ha nyer is a pályázat, az elkövetkező 
1-2 évben nem biztos, hogy sor kerülhet erre. 30 millió forint önerő kell 
a pályázathoz, ezen felül 20 millió forint el van különítve a 
költségvetésben. Október 15-ig lehet benyújtani a pályázatot.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem lát reális esélyt a nyerésre. Elképzelhetőnek 
tartja, hogy az önerőhöz szükséges 30 millió forint hitelből legyen 
finanszírozva, így az elkülönített 50 milliót csatornaépítésre tudja 
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fordítani az önkormányzat. Véleménye szerint többnyire nem szakmai 
alapon történik a pályázatok elbírálása. Fontosnak tartja a 
szakmaiságot, így elsősorban a hivataltól vár javaslatokat arra 
vonatkozóan, hogy melyik utcában legyen kiépítve a csatornahálózat. 
Javasolja, hogy adja be most az önkormányzat a pályázatot, fedezete 
legyen hitel, az elkülönített 50 millió forintból kezdődjön meg a 
csatornahálózat kiépítése.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az elkezdett pályázatot már nem lehet 
belevenni. A korábban beadott pályázatban több olyan terület is 
szerepel, amely nem önkormányzati tulajdonban van, ez viszont 
feltétele a pályázatnak. A tulajdonosok hozzájárulását meg kell 
szereznie az önkormányzatnak. Az elmúlt egy évben nem sikerült 
rendezni a tulajdonviszonyokat. Ezeket ki kell venni a pályázatból. Ha a 
testület úgy dönt, hogy önerőből kezdi meg a fejlesztést, akkor sem 
lehet azonnal elkezdeni, mivel vízjogi engedélyes tervdokumentáció 
szükséges hozzá.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Célszerű a pályázathoz egy nagyobb 
beruházáshoz engedélyes tervet készíteni. A költségvetés elfogadása 
után, tavasszal indulhat csak a munka.   
 
Majoros Petronella: Tavasszal még nem lehet majd tudni, hogy nyert-
e a pályázat. Csak elhúzódik a beruházás, a lakosság türelme viszont 
egyre fogy. A rendelkezésre álló 50 millió forintból sürgősen meg kell 
csinálni azon részeken a csatornázást, ahol súlyos gondok vannak.  
 
Váradi Ferenc: Javasolja, hogy kezdődjön el a munka minél hamarabb.  
 
Szandai Kázmér: Az 50 millió forintot úgy kellene felhasználni, hogy az 
illeszkedjen egy esetleges nagyobb koncepcióba. A szakmaiság odáig 
terjedjen ki, hogy olyan részekre legyenek költve a pénzek, amelyek 
műszakilag is működőképesek.  
 
A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint a szeptemberi ülésre 
készüljön tájékoztató a felhasználásról, 15 igen (Kocsis Róbert, Máté 
Lajos, Váradi Ferenc, Majoros Petronella, Vágó Zsolt, Radácsi Gusztáv, 
Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, 
Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 158/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
szándékát fejezi ki az Észak-alföldi Operatív Program keretében 
kiírásra került „Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések 
ÉAOP-2009-5.1.2.D2”pályázatikiírásra „Hajdúszoboszló,belterületi 
csapadékvíz hálózat fejlesztése”  címmel pályázat benyújtására 
vonatkozóan.   
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Utasítja a jegyzőt, hogy a 2008. évben elkészült tervdokumentáció 
felülvizsgálatát végeztesse el, majd a felújítás megvalósításához 
szükséges források biztosítása érdekében a konkrét benyújtandó 
pályázatról készítsen előterjesztést a Képviselő-testület részére. A 
pályázat elkészítésére vonatkozóan bonyolítsa le a közbeszerzési 
ajánlatkérési eljárást. A pályázatírás és tervfelülvizsgálat 
tevékenységek elvégzésére a 2009. évi városi költségvetés 
beruházási tábla „csapadékvíz, belvízépítés” kerete nyújt 
fedezetet. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó vállalkozói szerződés 
aláírására.  
   
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2009. október 15. 
Felelős:   jegyző 

 

B,  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Vágó Zsolt: Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Máté Lajos, Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatokat hozta:  
 
 159/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata képviselő-testülete a 
szennyvízcsatorna-hálózat építési beruházás megvalósításával 
kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert, hogy a Környezet és 
Energia Operatív Program keretében a Szennyvízelvezetés és 
tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó 
projektekre (Kódszám: KEOP-7. 1.2.0-2008-0057) a pályázatot a 
„2” fordulóra benyújtsa a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához. 
 
Határidő: 2009. augusztus 19. 
Felelős:  polgármester 
               Jegyző 
 

 160/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében a 
Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati 
konstrukcióban megvalósítandó projekt (Kódszám: KEOP-7.1.2.0-
2008-0057) vonatkozásában a saját hozzájárulás mértékéről az 
alábbiak szerint dönt (nettó összeg HUF-ban): 
 
Megvalósítás összköltsége:        1.328.089.000 HUF   
Igényelt támogatás összege:         972.977.000 HUF 
Sajáterő összege:                         355.112.000  HUF  
 
Határidő: - 
Felelős:  polgármester 
               jegyző 
 
 

 161/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében a 
Szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati 
konstrukcióban megvalósítandó projekt  (Kódszám: KEOP-7.1.2.0-
2008-0057) vonatkozásában  a „2” fordulóra benyújtandó 
Pályázatban szereplő díjképzési elvek és díjszintek alkalmazását 
a projekt megvalósulását követően elfogadja, és a megvalósult 
elemek üzembe-helyezésétől számított 5 évig az új elemekre 
vonatkozóan csatornadíj támogatást nem igényel. A támogatásból 
létrejött létesítmény működtetésének fedezetét az üzemeltető 
biztosítja. 
Határidő: - 
Felelős:  polgármester 
               jegyző 
 

Tizenötödik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Máté Lajos, Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
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 162/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
közbeszerzési szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 
- A 10. § második mondata az alábbival egészül ki: 
 
„aki a hirdetmény jogszerűségét ellenjegyzésével igazolja.” 
egységes szerkezetben: Az eljárást megindító hirdetményt és 
dokumentációt a Közbeszerzési Munkacsoport javaslatára a 
polgármester fogadja el, aki a hirdetmény jogszerűségét 
ellenjegyzésével igazolja. 
 
- A 22. § törlésre kerül. 
 
- Az alábbi új 26/A. § beépítésre kerül: 
 
A Kbt. szerint kötelezően közzéteendő dokumentumokat a www. 
hajduszoboszlo.hu vagy a www.e-tarsulas.hu/hajduszoboszlo 
honlapokon kell közzétenni. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Tizenhatodik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 12 igen (Máté Lajos, Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, 
Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, 
Majoros Petronella) szavazat és 2 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, 
Marosi György Csongor) mellett támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 163/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési tervét az alábbi számú 
közbeszerzésekkel egészíti ki: 
 

15. 
 
- közbeszerzés tárgya: pedagógus továbbképzés, tanácsadói 
tevékenység ellátása 
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárástípus: általános egyszerű 
- tervezett időbeli ütemezés: 2009. július 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 

http://www.e-tarsulas.hu/hajduszoboszlo
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Határidő:  azonnal 
Felelős: polgármester 

 

Tizenhetedik napirend:  
 
A képviselő-testület 12 igen (Máté Lajos, Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, 
Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, Harsányi István, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, 
Majoros Petronella) és 2 nem szavazat (Radácsi Gusztáv, Marosi 
György Csongor) mellett támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 164/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 

Tizennyolcadik napirend:  
 
Váradi Ferenc: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselő-testület 11 igen (Máté Lajos, Váradi Ferenc, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Örvendi László, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Marosi György Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, 
Majoros Petronella) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 165/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

  Felelős:   - 
 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Szandai Kázmér: Kiosztásra került az ülés előtt a Közüzemi Kft 
tájékoztatója, melyben beszámol a Kft. az augusztus 1-től érvényes 
távhő-díjakról. A lakossági fogyasztók esetében 18%-os, a közületi 
fogyasztóknál pedig 15%-os lesz a csökkentés a földgáz világpiaci 
árának csökkenése miatt.  
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Majoros Petronella: A hulladékszállítással kapcsolatosan kérdést tett 
fel, melyre Dr. Sóvágó László válaszolt.  
 
Váradi Ferenc: A Tesco megnyitásával kapcsolatosan elmondta, hogy 
a meghirdetett nyitásra ő is elment. Többen kértek tőle intézkedést. 
Felhívta a hivatalt, ahol aljegyző asszony arról tájékoztatta, hogy nincs 
nyitási engedélye az üzletnek, mivel nem nyújtották be a szükséges 
hatósági engedélyeket. Felhívta a városi televíziót is, amely tájékoztatta 
a lakosságot. Délután aztán megnyitott az üzlet. Másik téma a Dózsa 
György úton kialakítandó kerékpárút kérdése. Legutóbb arról volt szó, 
hogy folytatása lesz a dolognak, ezidáig mégsem történt semmi.   
 
Dr. Sóvágó László: A Tesco nyilvános levélben kért bocsánatot a 
polgármesteri hivataltól. Kéri, hogy fogadja ezt el a testület. Hatósági 
ügyről van szó, emiatt sem kellene ennyire belefolyni az ügybe.  
 
Máté Lajos: Az „antinepper” akcióprogrammal kapcsolatosan elmondta, 
hogy különösen a fizetővendéglátók fogadták örömmel. Kéri Jegyző 
Urat, hogy a szigor és a határozott fellépés maradjon fenn a szezon 
végéig és legyen a hivatal kezében ehhez eszköz.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Máté Lajos, Váradi Ferenc, Vágó Zsolt, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Dr. Papp Jenő, Örvendi László, 
Harsányi István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernő, Dr. Sóvágó László, Majoros Petronella) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 
 166/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

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

 
Határidő: -  
Felelős: - 

 

Huszadik napirend:  
 
A képviselő-testület 8 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Vágó Zsolt, 
Dr. Papp Jenő, Majoros Petronella, Szandai Kázmér, Máté Lajos, Dr. 
Sóvágó László), 2 nem (Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor) 
szavazat és 3 tartózkodás (Kanizsay Béla, Örvendi László, Dede Ernő) 
mellett elfogadta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 167/2009. (VII. 02.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az Egészségügyi, Szociális Bizottság Radácsi Gusztáv 
képviselő úr interpellációjára adott válaszát.  
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Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Huszonegyedik napirend:  
 
A,  
 
Radácsi Gusztáv: Elfogadja az Ady Endre utcai óvoda kerítés 
felújítással kapcsolatos kérdésére adott választ.  
 
B,  
 
Szandai Kázmér: Elfogadja a sportház melletti parkoló kialakításával 
kapcsolatos kérdésére adott választ.  
 
C,  
 
Dr. Rácz Tiborné: Elfogadja az elszaporodott patkányokkal 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 

Kérdések:  
 
Vágó Zsolt: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Többen is 
megkeresték a Rákóczi utcáról, hogy a Hőforrás utca elején lévő 
közparkban vágják ki a fákat. Ezek 30-40 éves, egészséges fák. Az út 
mellett a sövényt is kivágták. A hivatalban azt a választ kapta, hogy ki 
lett adva a kivágási engedély. Hogy adhatják ki júniusban a fakivágási 
engedélyt, amikor élnek a fák, madarak fészkelnek rajtuk? Mivel a 
város tulajdona volt valamennyi fa, fizettek-e az önkormányzatnak 
ezért?    
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Engedéllyel vágták ki a fákat, cserjéket, 
tisztították a területet, ugyanakkor 15 darab új fa pótlására lettek 
kötelezve. Száraz fák is ki lettek vágva. A sövényeket nem vágták ki, 
csak visszametszették. A növények nem sérültek. Ha nem a VgZrt-nek 
kell kivágni a fát és megfelelő szakember jelenléte biztosított, akkor a 
kivágott fa értékéért ezt el szokták végezni.  
 
Váradi Ferenc: Jegyző Úrhoz intézi kérdéseit. A Damjanich-Gábor 
Áron utcák között épült új útnál lévő területen nagy mennyiségű 
parlagfű van. Milyen intézkedéseket tervez Jegyző Úr? A Sarló utca 
elején megmérgeztek egy platánfát. Kéri, hogy tegyen lépéseket 
Jegyző Úr ez ügyben is. A Fesztivál-tér 2008. évi bérleti díjának 
második része megfizetésre került-e már?   
 
Dr. Vincze Ferenc: Az első két kérdés hatósági ügy. A Fesztivál-teret 
korábban üzemeltető cég felszámolás alatt áll, nincs esély arra, hogy az 
önkormányzat megkapja a hiányzó bérleti díjat.  
 



 29 

Interpellációk:  

 
Vágó Zsolt: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. Néhány 
hónappal ezelőtt nagy felháborodást váltott ki, hogy a Rákóczi és Keleti 
utca kereszteződésében a Spar Áruháznál megváltoztatták a forgalmi 
rendet. Az illetékesek azt mondták, hogy legalább egy hónapot várni 
kell a visszaállításra. Azóta eltelt több mint két hónap. A Nemzeti 
Közlekedési Hatóság szakemberei azt mondták, hogy lehet módosítani 
a forgalmi rendet. Kéri Főmérnök Asszonyt, hogy az illetékesekkel 
együtt szeptemberre találják meg azt a megoldást, amellyel módosítani 
lehet a forgalmi renden, illetve legyen kialakítva egy gyalogátkelőhely 
is.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Volt már egy egyeztetés a Nemzeti 
Közlekedési Hatóságnál, amely eredménytelenül zárult. Ahhoz, hogy ott 
a forgalmi rend megváltozzon, elsődlegesen a Magyar Közútkezelő Kht-
nak kellene hozzájárulnia a módosításokhoz, de ő ezt nem tette meg. A 
gyalogátkelőhely kijelölését is kezdeményezték már hónapokkal ezelőtt, 
a mai napig nem érkezett visszajelzés a Közútkezelőtől.  
 
Radácsi Gusztáv: Az SZMSZ lehetővé teszi, hogy ha nincs 
megelégedve egy képviselő az interpellációjára kapott válasszal, vagy 
nem kapott választ, akkor újra interpellálhat adott témában. Ezért újra 
interpellál azzal kapcsolatosan, hogy a magánpraxissal rendelkező 
háziorvosok és fogorvosok miért kaptak levelet a Pál és Rácz Ügyvédi 
Irodától a szerződéseik felülvizsgálatára, miért döntött így az 
önkormányzat?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Egy korábbi ülésre már adott írásban választ, most 
is csak azt tudja elmondani képviselő úrnak. A tényeknél nem tud 
többet mondani.  
 
Máté Lajos: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A 
közlekedési rend változtatásakor várható volt, hogy a Damjanich utca 
egyirányúsításakor lesznek problémák az egyirányú és kétirányú utcák 
találkozásánál. A későbbiekben az Aqua-Palace-hoz érkező vendégek 
nem kapnak majd időben tájékoztatást arról, hogy a Damjanich utcán 
nem tudnak jobbra kanyarodni. Lehet-e útburkolati jelekkel, 
jelzőtáblákkal időben informálni a vendégeket?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 

Bejelentések:  
 
Majoros Petronella: Hosszú éveket vártak a Nádudvari utca lakói, 
hogy a Zrínyi-Mező-Nádudvari utcák kereszteződésében lévő ABC 
előtti terület vízelvezetése, aszfaltozása meg legyen oldva. Ez idővel 
meg is történt. Az elmúlt héten szalagkorlátot helyeztek ott ki, ezt a 
Közútkezelő Kht írta elő, az ő utasításuk volt, nem az önkormányzat 
helyezte ki. A Dózsa György-Nádudvari utcák kereszteződésében 
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viszont továbbra sincs a padka javítása megoldva, kéri Főmérnök 
Asszonyt, hogy szólítsa fel a Közútkezelő Kht-t, pótolja ezt a javítást, 
mivel korábban ígéretet tett erre vonatkozóan.  
 
 
A képviselő-testület 17.55 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

K.m.f. 
 

 
 Dr.Sóvágó László              Dr.Vincze Ferenc 
            polgármester                                                       jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


