
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2009. október 15-én 14.00 órakor kezdődött  nyilvános 
üléséről.   
 

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

 
Tarcsi András képviselő hiányzott az ülésről.  
Örvendi László képviselő 16.00 órakor érkezett.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a képviselő-testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő 
napirendek megtárgyalását és elfogadását javasolta, azzal a 
kiegészítéssel, hogy a következő egyéni képviselői indítványok 
felvételéről szavazzon a testület: Előterjesztés a Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának 
megszüntetésére; Előterjesztés „(H)ősök terei Hajdúszoboszló 
központjában” című funkcióbővítő városközpont-rehabilitációs pályázat 
benyújtására; Képviselői indítvány a Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskola kerítésének felújításával kapcsolatosan. Javasolta továbbá a 4. 
számú és a 10. számú napirendek levételét, az előterjesztők kérésére.  
 
A képviselő-testület a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 
előterjesztés napirendre vételét 10 igen (Harsányi István, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Rácz Tiborné, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc), 3 nem 
(Kanizsay Béla, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat és 
3 tartózkodás (Dede Ernő, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) mellett 
támogatta; „(H)ősök terei Hajdúszoboszló központjában” című 
funkcióbővítő városközpont-rehabilitációs pályázat benyújtásáról szóló 
előterjesztés napirendre vételét 12 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, 
Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy 
Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Váradi Ferenc), 1 nem (Marosi György Csongor) szavazat és 2 
tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) mellett támogatta; a 
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Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola kerítésének felújításával 
kapcsolatos képviselői indítvány napirendre vételét 11 igen (Dede Ernő, 
Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt), 1 nem (Radácsi Gusztáv) szavazat és 3 
tartózkodás (Erdei Gyula, Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) 
mellett támogatta; a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 
14 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Váradi Ferenc) szavazat és 2 tartózkodás (Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett támogatta és a következő 
napirendet fogadta el:  
 

NAPIREND: 
 
1. Tájékoztató Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-
piaci helyzetéről 
Előadó: munkaügyi kirendeltség vezetője 
 
2. Zárójelentés a közterületek rendjéért akcióprogram teljesítéséről 
Előadó: városi rendőrkapitányság vezetője, 
              jegyző 
 
3. Előterjesztés a 3. számú fogorvosi praxis feladatainak ellátására 
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére 
Előadó:  egészségügyi-, szociális csoport vezetője 
 
4.  A Városgazdálkodási Zrt. előterjesztései: 
a.) Előterjesztés a Szent István park felújítására, 
b.) Előterjesztés a Liget utca-Bánomkerti utca és a Diófa utca közötti    
szakaszának burkolatjavítására, 
c.) Előterjesztés a városi csapadékvíz elvezető csatornák felújítására, 
d.) Előterjesztés a  Gábor Áron utcai burkolatszélesítésre és  
burkolatmegőrzésre, 
e.) Tájékoztató a Szilfákalja 13, 17. szám alatti önkormányzati 
szociális bérlakások bérlőinek magatartásával kapcsolatosan 
Előadó: VGZrt. vezérigazgatója 
 
5. Előterjesztés a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. 
irányelvvel összefüggő jogharmonizációs feladatok  végrehajtására  
Előadó: jegyző 
 
6. Előterjesztés a Pálfi István TISZK Alapító Okiratának 
egybeszerkesztett módosítására 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője 
 
7. Előterjesztés gyógyszertári ügyelet-készenlét tárgyában 
Előadó: egészségügyi, szociális csoportvezető 
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8. Előterjesztés beépítési kötelezettség meghosszabbítására 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
9. Előterjesztés a Tölgyfa utca útburkolatának megépítéséről 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
10. Előterjesztés az ÉAOP-2009-5.1.2.D2. belterületi bel- és 
csapadékvíz-védelmi fejlesztések pályázat keretében megvalósítandó 
fejlesztések önerő szükségletéről  
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
11. Előterjesztés a LEADER kiírásra pályázatok benyújtására 
Előadó: jegyző 
 
12. Előterjesztés a szennyvízcsatorna-hálózat-építés III. ütem 
pénzügyi finanszírozásával kapcsolatban 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
13. Tájékoztató a szennyvízcsatorna-hálózat-építés I. üteméhez 
kapcsolódó pénzügyi elszámolásról 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
14. Tájékoztató a 2008. évi kompetenciamérés eredményeiről 
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezető 
 
15. Tájékoztató a helyi adózási kérdésekről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
16. Tájékoztató a nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetési 
költségeivel kapcsolatosan 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
17. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
Előadó:  polgármester 
 
18. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetésére 
Előadó: indítványozó képviselő 
 
19.  Előterjesztés „(H)ősök terei Hajdúszoboszló központjában” című 
funkcióbővítő városközpont-rehabilitációs pályázat benyújtására 
Előadó: indítványozó képviselő 
 
20. Képviselői indítvány a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 
kerítésének felújításával kapcsolatosan 
Előadó: indítványozó képviselők 
 
21. Válasz képviselői interpellációkra: 
a.) a Dózsa György úton a TESCO Áruházig közlekedő járat 
megállási lehetőségeivel kapcsolatos interpellációra, 
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b.) utcanév táblák kihelyezésével és kivágott fákkal kapcsolatos 
interpellációra, 
c.) a Kösely Kupa felvonuláskor a főtér félpályás útlezárásával 
kapcsolatos interpellációra, 
d.) a városi közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos interpellációra, 
e.) a TESCO Áruház melletti ingatlanon történő törmelék lerakásával 
kapcsolatos interpellációra 
Előadó: jegyző 
              irodavezető-főmérnök     
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.) Előterjesztés ápolási díj ügyében benyújtott fellebbezés 
elbírálására 
Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
 

Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Csiszár Béla, az Észak-alföldi 
Regionális Munkaügyi Központ hajdúszoboszlói kirendeltségének 
vezetője.  
 
Csiszár Béla: A tájékoztatóban szó van az európai uniós 
foglalkoztatási programokról. November 1-től indul egy újabb program, 
amelynek célcsoportja a rendelkezésre állási támogatásban részesülők. 
Az észak-alföldi régióban 1130 fő bevonására nyílik lehetőség. Újra 
lehet pályázni az OFA-s programokra, ezek munkahelymegőrző 
támogatások. A rehabilitációs hozzájárulás éves mértéke 
megemelkedett, ez a munkáltatókat érinti.  
 
Váradi Ferenc: Jól összeállított az anyag, részletesen szerepel benne 
minden fontos információ, adat. Már többször említette, hogy jobban 
oda kellene figyelni arra, hogy a gyerekek legalább a nyolc osztályt 
elvégezzék, hiszen e nélkül nem állják meg helyüket a 
munkaerőpiacon. Az anyag 3. oldalán szerepel, hogy 300 fővel 
csökkent a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta pedig 1,2 
százalékponttal emelkedett. A nyilvántartott álláskeresők száma 2764, 
ez nagyon magas. A 9. oldalon szerepel, hogy hátrányos helyzetű 
álláskeresők számára indul program. Nem ért egyet azzal, hogy meg 
vannak különböztetve az álláskeresők. Elszomorító a kép a 
munkaerőpiacról.  
 
Szandai Kázmér: Felhívja a figyelmet arra, hogy a rehabilitációs 
hozzájárulás összege megemelkedett, ez pedig a közintézményeket is 
jelentősen érinti, a költségvetésnél jelentős többletkiadást fog jelenteni.  
 
Majoros Petronella: Alapos, részletes szakmai anyag készült. A 
gazdasági válság következtében a munkaerő-igény nagyon visszafogott 
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volt ebben az évben. Kevés olyan program van, amelyet hasznosan 
igénybe vehetnének a munkavállalók. Sok az álláskereső a megyében, 
különösen magas a szakképzettek száma. A különböző munkaerő-piaci 
programok csak kevés álláskeresőnek adtak munkát.  
 
Csiszár Béla: Közfoglalkoztatásra az első félévben egyáltalán nem 
merült fel igény az önkormányzatok részéről, ennek oka a kedvezőbb 
„Út a munkához” program elindítása. A munkaerő-piaci programok 
pályázatait egyenként nézte meg a kirendeltség, mindenkinek felhívták 
a figyelmét a hiányosságokra, de így is csak kevesen részesültek 
támogatásban.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 198/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-piaci 
helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 

Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Domján Sándor városi 
rendőrkapitányság-vezető.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Több kérdés 
is felvetődött az ülésen, például a nepperek ügye vagy a külföldi 
elkövetőkkel szembeni eljárás, ezekre választ adott rendőr alezredes 
úr. A kistérségben 7,2%-kal csökkent a bűncselekmények száma. 
Szóba került a város rendjének megőrzése a motorosokkal szemben, 
illetve a parkok őrzése az éjszakák folyamán, sok panasz érkezik 
ezekkel kapcsolatban. Többször elhangzott a térfigyelő kamerák 
kérdése, támogatni kell minden lehetőséget. A rendőrség és a 
közterület-felügyelet együttes fellépése sikeres volt a szezonban, 
érdemes folytatni ezt az akciót.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Nagyon informatív az anyag, 
tele táblázatokkal, ábrákkal. Az adatok nem csak az akcióprogram 
keretében elért eredményekre vonatkoznak, hanem szélesebb képet ad 
a rendőrség nyári munkájáról. A folyamat, ami elindult, biztató, de még 
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nem lehet elégedett senki az eredményekkel. Folytatni kell a munkát. 
Nem csak a személyi feltételeket kell biztosítani, hanem lehetőség 
szerint minél jobb technikai felszereltséggel kell rendelkezni. A 
térfigyelő rendszer kiépítése is szóba került az ülésen. A 
vendégtartással kapcsolatban pozitívum, hogy egyre több szállásadó 
regisztrálja magát a városi honlapon, ez csökkenti azok lehetőségét, 
akik alkalmi vendégtartásból élnek. Továbbra is fontos, hogy a 
megelőzésen legyen a hangsúly.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Jegyző Úr a bizottsági ülésen 
kiegészítette az amúgy nagyon részletes anyagot. Talán túl nagy 
elvárás volt az akcióprogrammal kapcsolatban, úgy tűnhet, hogy az 
elért eredmény kisebb lett a vártnál. A bizottság valamennyi tagja 
egyetértett abban, hogy a problémát komplex módon kell kezelni, nem 
elég egyetlen eszközzel fellépni a problémákkal szemben. Az idei 
akcióprogram kissé megkésve érkezett, volt pár hiányosság benne. A 
hatósági fellépés rendkívül fontos, de önmagában nem elég. Az 
ellenőrzésnek hatékonyabbnak kell lennie. Az adóhatósági 
ellenőrzéseket foganatosítani kell a visszaesők esetében. A 
vendégtartók nagy többsége tisztességesen végzi ezt a tevékenységet, 
30-50 körül van a nepperek száma. A meggyőzésre is hangsúlyt kell 
fektetni, a pozitív diszkrimináció fontos eszköz lehet, ki kell emelni azon 
vendégtartókat, akik évek óta szabályszerűen működnek. A szakmai 
szervezeteknek is fontos szerepe van. A vendégellenőrzés rendszerét, 
módszereit át kell tekinteni, több vendégellenőrre van szükség a 
főszezonban. Ez a jövő évben komoly költségvetési kihatású kérdés 
lesz. Az idegenforgalmi adó beszedési hajlandóságát növelni kell. 
Parkolás terén lehetne erélyesebb a fellépés azokkal szemben, akik a 
szabályokat nem tartják be. Ott, ahol nem lehet parkolni, legyen 
tiltótábla kihelyezve. Ez ebben a szezonban nem történt meg. Még több 
pénzt kell fordítani a programra.  
 
Majoros Petronella: Kérdést tett fel, melyre Dr. Domján Sándor 
válaszolt.  
 
Kocsis Róbert: Ezek azok a témák, amelyek szinte minden testületi 
ülésen előjönnek és amelyekben kevés előrelépést tud tenni a testület. 
Mindig felmerül a járdán való kerékpározás és a motorozás problémája. 
Az anyagból úgy látja, nem sikerült eredményt felmutatni ezen a téren. 
A járdán való kerékpározás részletesebben van tárgyalva az anyagban. 
Már az is előrelépés, ha rendőrt látva leszállnak a kerékpárról a 
biciklizők. A motorosokkal szemben is hatékonyabb fellépés kellene. A 
nepper-kérdésben is sokkal nagyobb igyekezetre van szükség.  
 
Dede Ernő: Nagy várakozás előzte meg ezt az akcióprogramot. 
Nyilvánvaló, hogy melyek azok a területek, ahol továbbra is gondok 
vannak. Az emberek nagy része nem érzi annyira pozitívnak az elért 
eredményeket, mint ahogy le van írva az anyagban, különösen az 
éjszakai randalírozók esetében. A frekventált közterületek között nem 
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lehet olvasni a játszótereket és parkokat. Az újonnan megépült 
játszótereket néhány hónap alatt megrongálták, tele vannak 
cigarettacsikkel, üvegekkel. Hiányolja az anyagból azokat a 
következtetéseket, javaslatokat, hogy az egyes ügyekben mit kellene 
tenni. A járdán, füven való parkolást fizikai akadályokkal meg lehetne 
szüntetni. A játszótereket késő éjjel lehetne ellenőrizni. Kevesebb a 
szabálytalan parkolás, de az új parkolási forma nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket. A térfigyelő kamerák felszerelését támogatja. A 
nepper-kérdés terén helyes a törekvés, de kicsit elkésett. Kis 
mértékben csökkent a motorosok randalírozása, de javasolja 
sebességmérő készülékek vásárlását.  
 
Majoros Petronella: Ő is azt tapasztalja, hogy csökkent a randalírozó 
motorosok száma. A Mátyás király sétányon felállításra került egy 
sebességmérő műszer a szezonban. Indokolt lenne több fontos út 
mentén elhelyezni ilyen műszereket. Jó néhány parkoló épült a fürdő 
környékén. Sok esetben félig sem teltek meg ezek a parkolók a 
szezonban. Tehát nem a parkoló-hiány, ami a fő problémát okozza. 
Hatékonyabb fellépésre van szükség. A rendet be kell tartani és be kell 
tartatni. A vendégellenőrök számát növelni kell, megnőtt a szállásadók 
száma, ilyen vendégellenőr-kapacitással nem lehet ellátni az 
ellenőrzési feladatokat. A város bevezető pontjain érdemes lenne 
időszakos szálláshely-kínáló irodákat felállítani.   
 
Vágó Zsolt: Érezhetően csökkent a randalírozó motorosok száma a 
városban. A járdán való kerékpározók ellenőrzése hagy kivetnivalót 
maga után, különösen az elektromos kerékpárral közlekedőké. A 
jelentés főleg a városközponttal foglalkozik. A külterületeken is van 
igény a közbiztonságra. A zártkertekben megnövekedtek a lopások 
ebben az évben. Kéri, hogy a következő évben az akcióprogram 
keretében a külterületeken is legyen megerősítve a rendőri jelenlét.  
 
Dr. Domján Sándor: Kissé megkésett a 2009-es év vonatkozásában 
az akcióterv. Pozitív lépés indult meg ezzel az akcióprogrammal. A 
bizottságok és képviselők nagyobb bevonását javasolta a jövő évben. 
7,2%-kal csökkent a kistérségben a bűncselekmények száma. Fontos 
kérdés a nepperek ügye. Büntetőjogi eszközök sajnos nincsenek 
ellenük. Megköszöni a támogató, építő jellegű hozzászólásokat.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Dede Ernő, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó 
László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) 
és 1 nem (Erdei Gyula) szavazat mellett támogatta az előterjesztést és 
a következő határozatot hozta:  
 
 199/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a jegyző – rendőrkapitányság részjelentését is 
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tartalmazó – zárójelentését a közterületek rendjéért akcióprogram 
2009. nyári teljesítéséről.  
Szükségesnek tartja a következő évi költségvetéshez 
kapcsolódóan az akcióprogram 2010. évi tervezetének 
elkészítését és előterjesztését. Az addig terjedő időszakban pedig 
kéri a nyári akcióprogramban szereplő kiemelt, hátralevő feladatok 
lehetőség szerinti teljesítését, figyelembe véve a szükséges 
erőforrások külön önkormányzati anyagi támogatás nélküli 
biztosíthatóságát.  
 
Határidő: 2009. december 31. és folyamatos  
Felelős:    jegyző  

 

Harmadik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Szerző Ákos fogorvos.  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést. Lakossági visszajelzések és szakorvosi állásfoglalás 
alapján is alkalmas a 3. számú fogorvosi praxis ellátására Dr. Szerző 
Ákos. Javasolja elfogadásra az anyagot a testületnek.  
 
Váradi Ferenc: Az előterjesztés mellékletében szereplő házirend nem 
pontos, ezt módosítani szükséges.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 200/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

a) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete és a Transsylvánia Kft. (székhelye: 4200 
Hajdúszoboszló, Hóvirág u. 63.) ügyvezetője Dr, Szabóné 
Asztalán Mária között jelenleg érvényben lévő 3. számú fogorvosi 
praxis alapellátására vonatkozó megállapodás érvényét veszti 
mivel az ügyvezető a praxis működtetési jog jogosultságát 
elidegenítette. 
b) Ezzel egyidőben Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 3. praxisszámú körzet fogorvosi feladatainak 
ellátására megbízási szerződést köt a Transsylvánia Kft 
(székhelye: 4150 Püspökladány, Damjanich u. 14.) ügyvezetője és 
feladat ellátó orvosával, Dr. Szerző Ákossal (4150 Püspökladány, 
Damjanich u. 14.) a mellékletek szerint, mely szerződés 
aláírásával a polgármestert és a jegyzőt felhatalmazza. 
 
Határidő: 2009. október 31. 
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Felelős: jegyző 
 

Negyedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
A,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. A műszaki paraméterekkel kapcsolatosan 
voltak kérdések, melyek tisztázásra kerültek.  
 
Dr. Papp Jenő: Kérdést tett fel, melyre Mészáros Sándor válaszolt.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 201/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a Szent István park gyöngykavicsos gyalogútjainak 
előterjesztésben foglaltak szerinti térkő burkolatra való 
átépítésével. Az építési munkák lebonyolításával a VgZrt-t, míg 
annak műszaki ellenőrzésével a hivatal városfejlesztési irodáját 
bízza meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
  VgZrt. vezérigazgatója 

B,  
 
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 képviselő-testület 16 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
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Ferenc) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 202/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Liget utca – Bánomkerti utca és 
Diófa utca közötti szakasza az előterjesztés 1. számú 
mellékletében foglaltak szerint még a 2009-es évben 
helyreállításra kerüljön. A város képviselő-testülete a helyreállítás 
költségét, bruttó 3.100 eFt-ot a beruházási tábla „útszőnyegezés” 
rovata terhére biztosítja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 
   VgZrt. vezérigazgató 

 
C,  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Kiegészítésként a Libagát – 
Új utca közötti Kösely kotrását is támogatta a bizottság.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és az elhangzott kiegészítéssel együtt egyhangúlag 
támogatta. 
 
Kocsis Róbert: Kérdést tett fel, melyre Mészáros Sándor válaszolt.  
 
A képviselő-testület a kiegészítéssel együtt 16 igen (Dede Ernő, Erdei 
Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 203/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy az előterjesztésben szereplő 
csatornák felújítása még 2009-ben elkezdődjön, illetve 
megvalósuljon. A fenti munkálatokhoz szükséges pénzügyi 
fedezetet, bruttó 8.785 eFt-ot a beruházási tábla csapadékvíz-, 
belvízépítés rovatának terhére biztosítja. 
 
A munkálatok lebonyolításával a VgZrt-t, míg annak 
ellenőrzésével a hivatal főmérnökségét bízza meg. 
 
Határidő:      folyamatos 
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Felelős:        jegyző 
                     VgZrt. vezérigazgató 

 
D,  
 
Harsányi István: : A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és az a, - b, pontokat egyhangúlag támogatta. 
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és szintén az a, - b, pontokat egyhangúlag támogatta. 
 
Váradi Ferenc: Nem támogatja az előterjesztést. Véleménye szerint 
nem a VgZrt feladata a terveztetés, kivitelezés. A városfejlesztési iroda 
rendezze a kérdéseket, a VgZrt csak az üzemeltetéssel foglalkozzon.  
 
Mészáros Sándor: A városfejlesztési iroda és a VgZrt közösen végzi a 
munkát.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt) és 1 
nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 204/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

a.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal, hogy a Gábor Áron utca rekonstrukciós 
munkálatainak tervezése a Rendezési Tervben előírtaknak 
megfelelően történjen, két ütemben. 
Az I. ütem tartalmazza a burkolatszélesítés, burkolat megerősítés 
és vízelvezetés problémáinak megoldását, míg a II. ütem pedig az 
út melletti várakozóhelyek, járda, és egyéb infrastruktúra 
kiépítését. 
 
b.) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Gábor Áron utca (élményfürdő – Pávai V. utca közötti 
szakaszának) előterjesztés szerinti felújítását (I. ütem) támogatja. 
A rendelkezésre álló keretösszegen felül további 19.050 eFt-ot 
biztosít. 15.000.-eFt-ot a 2009. évi költségvetés útszőnyegezés 
keretének terhére, míg a hiányzó 4.050.-eFt-ot pedig a hitelkeret 
terhére. 
A felújítási munkálatok befejezési határidejét 2010. június 30-ban 
jelöli meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   jegyző 
       VgZrt. vezérigazgató 
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E,  
 
Marosi György Csongor: Ügyrendi javaslata, hogy az SZMSZ szerint 
zárt ülésen legyen tárgyalva az előterjesztés, mivel személyiségi 
jogokat sérthet. 
 

Ötödik napirend:  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc: Az 1. pontban bérbeadásról esik szó, a címben viszont 
elidegenítés szerepel. A 2. pont szóról-szóra megegyezik az 1. pontban 
leírtakkal. A 3. pontban nem lehet tudni, miről szól a 15. cikkely. A 15. 
pontban pedig köztemetésről esik szó, de az első sorban köztemető 
szerepel, a kettő nem ugyanaz.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Dede Ernő, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Nagy 
Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Radácsi 
Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

15/2009. (X.15.) rendelete 
a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv 

átültetésével összefüggő rendeletmódosításokról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 
44/A. § (2) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján – összhangban a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvénnyel és a belső 
piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével 
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi LVI. törvénnyel 
– az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 
önkormányzati tulajdonban álló lakások, helyiségek 
elidegenítéséről szóló 10/1994. (VI. 09.) rendelete 21. §-a (4) 
bekezdéssel, a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000 (XI. 
23.) rendelete 42. §-a (3) bekezdéssel, Hajdúszoboszló Város 
Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési 
Szabályzat (HÉSZ) területre vonatkozó előírásainak 
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megállapításáról szóló 15/2004. (X. 29.) rendelete 47. §-a (3) 
bekezdéssel, az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 
30/2005. (X. 27.) rendelete 7. §-a (5) bekezdéssel, a településen 
fizetendő víz- és csatornaszolgáltatási díjakról szóló 6/2005. (II. 
24.) rendelete 5. §-a (3) bekezdéssel, a távhőszolgáltatásról és 
díjairól szóló 15/1999. (IX. 30.) rendelete 22. §-a (3) bekezdéssel, 
a települési folyékony hulladék szállításáról és kezeléséről szóló 
33/2007. (XII. 13.) rendelete 16. §-a (2) bekezdéssel, a települési 
szilárd hulladékról szóló 22/2007. (XI. 22.) rendelete 38. §-a (3) 
bekezdéssel, a helyi környezet és természet védelméről szóló 
18/2003. (X. 20.) rendelete 50. §-a (7) bekezdéssel, a közterület-
használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 5/2009. 
(II. 26.) rendelete 21. §-a (5) bekezdéssel, a közterületek 
közműhálózat-fejlesztés céljából történő igénybevételének 
szabályairól szóló 5/2001. (III. 29.) rendelete 8. §-a (3) 
bekezdéssel, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000. (IV. 20.) rendelete 
21. §-a (4) bekezdéssel, az üzletek éjszakai nyitva tartásának 
rendjéről szóló 27/2006. (VII. 06.) rendelete 3. §-a (2) 
bekezdéssel, az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatás szabályainak meghatározásáról szóló 11/2008. 
(VI. 12.) rendelete 9. §-a (2) bekezdéssel, a köztemetésről és a 
temetkezés rendjéről szóló 14/2000. (X. 19.) rendelete 22. §-a (2) 
bekezdéssel egészül ki, a következők szerinti szöveggel: 
 
„E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai 
Parlament és Tanács 2006/123/EK (2006. december 12.) 
irányelvnek való megfelelést szolgálja.” 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2009. október 20-án lép hatályba. 

 

Hatodik napirend:  
 
Váradi Ferenc: Az alapító okiratban szerepel, hogy a társulási tanács 
elnökének személye évente rotációs sorrendben változik. Ez mit jelent? 
A 4. oldalon szerepel, hogy a vagyon feletti rendelkezési jog a társulási 
tanácsot illeti meg. A feladatellátást szolgáló vagyon viszont 
Hajdúszoboszlón található. A záradékban az szerepel, hogy július 1-i 
hatállyal hagyják jóvá az alapító okiratot. Nem megfelelő így a mondat.  
 
Dr. Sóvágó László: A társulási tanács már jóváhagyta az alapító 
okiratot, az önkormányzat, mint külön tag is jóvá kell, hogy hagyja. Az 
elnök személyét évente, egymás közül választják meg a társulás tagjai.  
 
Harsányi István: A társulás az irodaépületet bérli az önkormányzattól, 
a pályázatokon megszerzett javak viszont a TISZK tulajdonába 
kerülnek.  
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Marosi György Csongor: Tavaly alakult a TISZK, az első évben 
Püspökladány polgármestere volt az elnök, idén Berettyóújfalu 
polgármestere, jövő évben pedig Hajdúszoboszló polgármestere lesz 
az elnök egy évig, így ismétlődik rotációban.  
 
Erdei Gyula: A feladatellátást szolgáló vagyon Hajdúszoboszló 
területén lévő bérlemény, ezt bérli a TISZK.  
 
A képviselő-testület 14 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt) szavazat és 1 
tartózkodás (Dr. Sóvágó László) mellett támogatta az előterjesztést és 
a következő határozatot hozta:  
 
 205/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás alapító 
okiratát az alábbiak szerint:  
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 

A költségvetési szerv 

 

Neve: Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 
 

Rövid neve: 
 

Pálfi István TISZK 
 

Székhelye: 
 

4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. 

 

Jogszabályban 

meghatározott 

közfeladat: 

 

Alapítás éve: 

 

Szakképzési közszolgáltatás 

 

 

 

2008.  

 

Szakágazat szerinti 

besorolása: 

841211 Oktatás igazgatása 

 

Alaptevékenysége 

(2009. december 31-

éig): 

 

 

 

805915 Oktatási célok és egyéb feladatok 

Kiegészítő 

tevékenysége 

(2009. december 31-

751922  Önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai 
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éig): 

 

Alaptevékenysége 

(2010. január 1-jétől): 

 

856000  Oktatást kiegészítő tevékenységek 

komplex támogatása 

856091 Szakképzési és felnőttképzési 

támogatások 

856092 Munkaerő-piaci felnőttképzéshez 

kapcsolódó szakmai szolgáltatások 

856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 

841332 Foglalkoztatás-, munkaügy területi 

igazgatása és szabályozása 

841335 Foglalkoztatást elősegítő támogatások 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú 

kistérségi társulások elszámolásai 

841902 Központi költségvetési befizetések 
 

Kiegészítő 

tevékenysége: 

 

 

  Nincs 

 

 

 

 

 

 

Kisegítő és 

vállalkozási 

tevékenysége és ezek 

arányainak felső 

határa a szerv 

kiadásaiban: 

Kisegítő, illetve vállalkozási tevékenységet nem 

folytat 

 

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 
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költségvetési szervek 

jogállásáról szóló 

törvény szerinti 

besorolása: 

rendelkezés 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 

  

Alapítók: Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 

(4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.) 

  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 

(4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.) 

  

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 

(4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.) 

 

A Társulásban részt 

vevő önkormányzatok: 

 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata Képviselő-

testülete  

(4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17.-19.)   

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testülete 

(4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.)   

 

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-

testülete  

(4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.)   

 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése  

(4024 Debrecen, Piac utca 54. ) 



 17 

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. 

Vagyon feletti 

rendelkezési jog: 
A vagyon feletti rendelkezési jog a Társulási 

Tanácsot illeti meg. 

Kelt Hajdúszoboszló,  2009.  év   május   hó   15.  napján 

Z á r a d é k: 

A Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás alapító okiratát a Társulási Tanács 
2009. július 1-jei hatállyal hagyja jóvá. Az alapító okiratot a társult önkormányzatok 
képviselő-testületei/közgyűlése az alábbi határozatok alapján jóváhagyták, 
képviseletükben a polgármesterek aláírásukkal hitelesítik. 

 

Önkormányzat neve Határozat száma Polgármester/közgyű-lés 

elnöke aláírása 

Berettyóújfalu Város Önkormányzata 

 

  

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata   

Püspökladány Város Önkormányzata   

 

 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat   

 
 

Határidő:  2009. október 15. 
Felelős:     jegyző 

 

Hetedik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatta. A bizottság a szakiroda véleményével 
egyetértett abban, hogy nem támogatják a tiszti-főgyógyszerész 
asszony azon javaslatát, mely szerint szűnjön meg Hajdúszoboszlón 
este 22 órától reggel 7 óráig a gyógyszertári készenlét és ügyelet. A 
testület csak véleményez a kérdésben, nem dönt. Az anyag tartalmaz 
egy javaslatot is, mely szerint az ügyeletes orvosok és az orvosi ügyelet 
kézi gyógyszertárát bővítsék fel, ezt szintén nem támogatja a bizottság. 
Nyolchetente jut egy gyógyszertárra készenléti ügyelet.  
 
Váradi Ferenc: Megállapodás született a gyógyszertárakkal arra 
vonatkozóan, hogy a gyógyszertárak biztosítanak az ügyeletnek annyi 
gyógyszert, amennyi szükséges. Abban egyetért a bizottsággal, hogy 
július-augusztus hónapban legyen készenlét, de az év többi 
hónapjában nem támogatja, nincs szükség rá.  
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A képviselő-testület 13 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Radácsi 
Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt), 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat és 1 tartózkodás (Nagy Bálint) mellett támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 206/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
városban működő közforgalmú gyógyszertárak ügyeleti és 
készenléti rendjében történő változtatást (22 óra és reggel 7 óra 
közötti készenlét megszüntetését) nem támogatja.  
A képviselő-testület arra kéri a tiszti-főgyógyszerész asszonyt, 
hogy a folyamatos betegellátás érdekében valamint a város 
turisztikailag frekventált helyzetéből adódóan a jelenlegi ügyeleti- 
és készenléti rendet támogassa, a 147/2003. (XI.27.) képviselő-
testületi határozat c.) pontja és a 148/2004. (X.14.) képviselő-
testületi határozatoknak megfelelően. 
 
Határidő: 2009. október 20. 
Felelős:   jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: : Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és támogatta. 
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 16 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 207/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló, Tokay u. 84. szám alatti 
7642/77 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettség 2010. 
december 31. napig történő meghosszabbításához. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős:   jegyző 
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Kilencedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést. Mivel a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, ezért 
támogatta a bizottság.  
 
Váradi Ferenc: Egy szeptemberi újságcikkben a megyei beruházások 
között nem találta a Tokay utca felújítását. Megkérdezte Főmérnök 
Asszonytól, miért nem szerepel a felújítandó utcák között. A Tokay utca 
felújítására szükség van, abba is beleegyezik, ha elmarad a Törökdomb 
utca felújítása és a Tokay utca lesz helyrehozva. Elkérte Főmérnök 
Asszonytól a határozatot, amelyet a pályázatbírálók kiadtak, abban a 
Tokay utca mellett a Galgócz sor is szerepel, pedig az különálló utca. 
Felhívta az Észak-alföldi Regionális Ügynökség ügyintézőjét, aki 
beleegyezett abba, hogy a Tokay utca legyen felújítva. Azt kérte az 
ügyintéző, hogy a hivatal írjon egy levelet a polgármester aláírásával és 
ő majd eszközli a két utca cseréjét. Mivel már ki lett osztva a pénz, 
ezért a Tokay utca csak annyit kaphat, amennyit a Törökdomb utca 
kapott. Felháborodott azon, hogy a Tölgyfa utca került bele ebbe a 
javaslatba. Öt ember kapta azt a telket, azóta nagyon sokat költött rá az 
önkormányzat. Az öt emberből ketten vannak vezető beosztásban a 
hivatalban. Ilyen erkölcstelen magatartást nem lehet a hivatalban 
megengedni, városi érdeket kell mindenkinek képviselni. Nem 
támogatja az előterjesztést. Kéri viszont, hogy a városfejlesztési 
keretből a Törökdomb utca helyett a Tokay utca kerüljön felújításra. 
Megírta a szükséges határozatot is.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Szégyen, amit Képviselő Úr a két hivatali kollegáról 
mondott. A Tölgyfa utca felújítása képviselő-testületi döntés kérdése, 
lehet támogatni vagy nem támogatni. A tényekkel nem ártana tisztában 
lennie mindenkinek. A képviselő-testület által eladva vásárolták meg 
pénzért a telket a kollegák, igaz, licit nélkül. A következő alkalommal 
nyilvánosság elé kell tárni, mennyiért vásárolták. Az a vállalkozó 
végezte a közművesítést, aki megvette a telket és nem az 
önkormányzat. Képviselő Úr eljárásával sem ért egyet. El kellene 
dönteni, hogy képviselő vagy köztisztviselő, mert csak az egyik lehet.  
 
Kanizsay Béla: Egyetért a Váradi Képviselő Úr által elmondottak 
tartalmi részével, a stílussal viszont nem. A 17 millió forint útfelújításra 
nagyon sok, az ott lévő pár házat nézve. Nem támogatja az 
előterjesztést.  
 
Dr. Papp Jenő: A 10. számú választókerület az egyetlen, ahol 
nincsenek szilárd burkolatú utak, négy darab ilyen utca van, az 
előterjesztésben szereplő az egyik, ami egyben feltáró út is. Nemcsak 
két-három ember lakik itt, hanem az utca elején is vannak házak. Itt 
még járda sincs. Támogatja az előterjesztést.   
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Vágó Zsolt: Egyetért a Váradi Képviselő Úr által elmondottakkal, de 
csak ami a Tokay utcával kapcsolatos. Egyetért azzal is, hogy be kell 
tartani a szabályokat, vagyis megfelelő előterjesztést kell készíteni. Ha 
van rá lehetőség, hogy a Törökdomb utca legyen felcserélve a Tokay 
utcával, akkor ezt támogatja. Az ő választókerületében is több utca van, 
ahol nincs szilárd útburkolat. Az útszőnyegezésre váró utcák listájába a 
Túri utcát is fel kellene venni. Korábban a lakosok 6 méter széles útra 
fizettek be, de csak 4 méter széles út épült, vagyis a hivatalnak 
tartozása van e téren.  
 
Váradi Ferenc: Szabályszerűen járt el az ügyben. A Tokay utca nem 
maradhat a mostani állapotában.  
 
Máté Lajos: Ügyrendi javaslata, hogy legyen a vita lezárva és 
szavazzon a testület.  
 
Radácsi Gusztáv: Sok igazság van a Váradi Képviselő Úr által 
elmondottakban, kivéve a stílusát. Támogatja Váradi Úr javaslatát. 
Minden képviselőnek volt kerete járdafelújításra, el lehetett dönteni, hol 
szükséges járdát építeni. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Testületi döntés nélkül nem intézkedhet az 
iroda.  
 
A képviselő-testület a vita lezárását 14 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, 
Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Örvendi László, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás (Majoros 
Petronella) mellett támogatta.  
 
A képviselő-testület 10 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi 
Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Szandai Kázmér), 2 nem (Kanizsay Béla, 
Váradi Ferenc) szavazat és 5 tartózkodás (Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Nagy Bálint, Vágó Zsolt) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 208/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, a Tölgyfa utca Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-
alföldi Regionális Igazgatósága által engedélyezett, és a „LIBELLA 
’84” Kkt. által készített tervdokumentációnak megfelelő kétoldali 
kiemelt szegéllyel, kétoldali oldaleséssel, 6,5 m széles aszfalt 
burkolattal történő megépítését. Az útépítési munkálatok 
elvégzéséhez az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
maximum bruttó 17,4 Mft összeget biztosít a 2009. évi városi 
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költségvetés „Felhalmozások, felújítások célonként” táblázat 
„Útépítés” keret terhére. 
 
Utasítja a jegyzőt a beruházás megvalósításához szükséges 
közbeszerzés lebonyolítására, felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges vállalkozói szerződés aláírására. 
 
Határidő: megvalósításra legkésőbb 2010. május 30. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizedik napirend: 
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 15 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Örvendi László, 
Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi 
Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 209/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében „Belterületi 
bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” pályázati 
konstrukcióban megvalósítandó projekt  (ÉAOP-2009-5.1.2.D2) 
vonatkozásában kinyilatkozza, hogy a támogatásból létrejött 
létesítmény működtetésének fedezetét a fenntartási időszakban 
önkormányzati forrásból biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos, fenntartás végéig 
Felelős:   jegyző 
                Polgármester 
 

 210/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
„HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZERÉNEK 
BŐVÍTÉSE” tárgyú építési beruházás megvalósításával 
kapcsolatban felhatalmazza a polgármestert, hogy a Regionális 
Fejlesztési Operatív Program keretében a „belterületi bel- és 
csapadékvíz-védelmi fejlesztések” pályázati konstrukcióban 
megvalósítandó projektre  (ÉAOP-2009-5.1.2.D2) pályázatot 
nyújtson be a az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft-het (ROP KSZ), valamint felhatalmazza a 
pályázat aláírására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.  
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Határidő: folyamatos, pályázat benyújtására 2009. október 15. 
Felelős:    polgármester 
 

 211/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Regionális Fejlesztési Operatív Program keretében a „Belterületi 
bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” pályázati 
konstrukcióban megvalósítandó projekt (ÉAOP-2009-5.1.2.D2) 
vonatkozásában  a saját hozzájárulás mértékéről az alábbiak 
szerint dönt (Bruttó összeg HUF-ban): 

Beruházási összköltség:             324 015 644 HUF   

Igényelt támogatás összege:      291 389 080 HUF 

Sajáterő összege:                          32 626 564HUF  

 

A saját erő összegét a mindenkori városi költségvetés 
„Felhalmozások, felújítások célonként” táblázat „csapadékvíz, 
belvízépítés” kerete terhére biztosítja az alábbiak szerint: 

 Évenkénti bontás 2009 2010 2011 Összesen 

Költségek  6 500 000 286 401 579 48 602 347 324 015 644 

 Források        

 EU Támogatás 5 850 000 257 536 421 43 742 112 291 389 080 

 Sajáterő 650 000 28 865 158 3 111 406 32 626 564 

  

 

Határidő: folyamatos, megvalósításra támogatási szerződés 
szerint 
Felelős: polgármester 
              jegyző 

              

Tizenegyedik napirend:  
 
Dr. Vincze Ferenc: Kiosztásra került a határozati javaslat módosítása, 
ennek oka, hogy egy pályázó egy célterületre csak egy pályázatot 
nyújthat be. A Sportházra pályázna az önkormányzat, a Bocskai-
sporttelep öltözőjére a HSE, a repülőtéri épületre pedig az AERO Klub. 
Mindhárom pályázat 100%-os támogatottságú, az ÁFA-t a Sportházra 
és az öltözőre a képviselő-testület biztosítaná hitelből, az AERO Klub 
pedig a saját bevételéből. Öt éves üzemeltetési kötelezettséget kell 
vállalni, mivel egyesületek a pályázók, ők üzemeltetnék a 
létesítményeket.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a Jegyző Úr által elmondott módosításokkal együtt 
egyhangúlag támogatta.   
 
Majoros Petronella: Kevés a 100%-os támogatottságú pályázat. 
Információk szerint két héttel meghosszabbítják a beadási határidőt, ha 
ez így lesz, akkor javaslatként fogalmazza meg, hogy a kultúra irányába 
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is tegyenek lépéseket, hiszen kulturális programokra is lehet benyújtani 
pályázatot.   
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és a módosításokkal együtt egyhangúlag támogatta. 
Örömmel vette a bizottság, hogy sportlétesítményekre lehet pályázni, 
hiszen kevés számú az ilyen jellegű pályázat.  
 
Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Majoros Petronella: Három különböző pályázatról van szó, 
egyesületek pályáznak, nem az önkormányzat.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 212/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
122/2009. (IX.17.) FVM rendelet szerinti LEADER vidékfejlesztés 
HA-VER - Hajdúsági Versenyképesség Helyi Akciócsoport – 
1002841 célterület azonosító számú, Szabadidős és sport 
szolgáltatások fejlesztése – „Ép testben ép lélek” célterületre az 
alábbi pályázatot nyújtja be: 
 

- Sportház felújítása (nyílászárók részleges cseréje) 
 
Az igényelt támogatás összege 5 millió forint, az ehhez járuló 
ÁFA-t költségvetéséből (hitelből) biztosítja. 

 
A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy ugyanezen kiírásra 
 

- a Hajdúszoboszlói Sport Egyesület az általa használt, 
önkormányzati tulajdonú Bocskai-sporttelep öltözőépületének 
felújítására (gépészet – víz, melegvíz, áram – korszerűsítése, 
festés, továbbá néhány nyílászáró cseréje) pályázatot nyújtson be, 
legfeljebb 5 millió forint támogatásigénnyel. Az ehhez járuló ÁFA-t 
a testület az önkormányzati költségvetésből (hitelből) biztosítja. 

- a Hajdúszoboszlói Aero Klub az általa használt 
önkormányzati tulajdonú füves sportrepülőtér főépületének 
felújítása (tetőhéjazat-csere, fűtéskorszerűsítés) érdekében 
pályázatot nyújtson be, legfeljebb 5 millió forint 
támogatásigénnyel. Az ehhez járuló ÁFA-t az Aero Klub saját 
bevételéből biztosítja. 
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A képviselő-testület igazolja, hogy a két egyesület a beruházást az 
ingatlanon jogosult megvalósítani és a LEADER utolsó kifizetési 
kérelem benyújtásától számított öt évig (üzemeltetési 
kötelezettségi időtartam) az ingatlant jogosult használni. 
 
Határidő: 2009. október 31. és folyamatos 
Felelős: jegyző 
 

Tizenkettedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Főkönyvelő Úr kérte, hogy az 
első oldal első bekezdésében 2009 módosuljon 2010-re.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 213/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a jegyzőt, hogy  
 
1.) A megkötött LTP-s szerződések alapján a számlanyitási 
díjakat az OTP LTP részére utalja át a 104/2009. (V.21.) KT 
határozatnak megfelelően.  
2.) A 46 db önkormányzati ingatlan hozzájárulását, 13.800.000 
Ft-ot a Víziközmű Társulat bankszámlájára utaljon át, melynek 
forrása a korábbi szennyvízcsatorna építéséhez kapcsolódó LTP-s 
szerződések megtakarításának többletbevétele. 
 
Határidő: 2009. október 20.  
Felelős:  jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
 
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 képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
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Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 214/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
szennyvízcsatorna-építés I. üteméhez kapcsolódó pénzügyi 
elszámolásról a tájékoztatást tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:    - 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
Erdei Gyula: Az oktatási bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és 
tudomásul vette. Szerepel az anyagban, hogy a kompetenciamérés 
eredményeit több év elemzése után sok más tényezővel együtt lehet 
figyelembe venni. Az ezévi eredmények csak jelzésértékűek. A 2008. 
évi kompetenciamérés eredményeit nézve nem volt szükség 
intézkedési terv készítésére a helyi intézményekben.  
 
Szandai Kázmér: Nagyon informatív az anyag, rengeteg adatot, 
táblázatot, kimutatást tartalmaz. A 2008-as év volt az első év, amikor 
lehetőség nyílt a kompetenciamérés eredményeinek képzési 
típusonként történő mérésére. Nem csak az általános iskolák, hanem a 
középiskolák képzési típusait is össze lehet vetni, illetve külön meg 
lehet nézni a hatosztályos eredményeket is. Megállapítható, hogy jó az 
oktatás színvonala Hajdúszoboszlón. Elfogadásra javasolja az anyagot.  
 
Erdei Gyula: Minden intézmény honlapján megtekinthetők az 
eredmények. Kialakult az a lehetőség, hogy minden tanulóra egyenként 
kibontva lehet nyomon követni az eredményeket. Érdemes megnézni, 
hogy az egyes szinteken intézményenként milyen eltérések vannak. 
Május végi eredményeket tartalmaz az anyag, a nyolcadik osztályosok 
tekintetében viszont ez nem túl jó időszak, mivel félév után már nem 
nagyon tanulnak.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 215/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2008. évi kompetenciamérés eredményeiről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Tizenötödik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Jelenleg még nagy a 
bizonytalanság az országos költségvetéssel kapcsolatban is. A 
bizottsági ülésen két adónemről tárgyaltak. Az építményadóval 
kapcsolatban elhangzott, hogy a kisebb társasházi lakások egy része 
magánszálláshelyként működik. A tulajdonosok többsége nem fizet 
semmilyen közterhet. Ha van rá törvényi lehetőség, akkor ezen 
lakástulajdonosokat is be kell vonni az adófizetők körébe. Amennyiben 
az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó hozzájárulás 2 Ft-ról 1 Ft-ra 
csökken, akkor megfontolásra javasolja a bizottság az idegenforgalmi 
adó mértékének újratárgyalását, akár egy decemberi, rendkívüli ülésen, 
amikor a hatálybalépéshez szükséges idő még rendelkezésre áll. 
Javasolja a tájékoztató elfogadását, de ezekkel a kérdésekkel 
mindenképpen foglalkozni kell.   
 
Vágó Zsolt: Több vendégtartó is kérte, hogy vonják be azon 
ingatlantulajdonosokat is az adófizetők körébe, akik befektetés céljából 
vásároltak Hajdúszoboszlón lakást. Ezzel akár több tízmilliós 
adóbevételhez is juthat a város.  
 
Dr. Sóvágó László: Építményadót csak a vállalkozók fizetnek, 
magánszemélyek nem. Amennyiben a befektetés céljából vásárolt 
ingatlanok tulajdonosai is fizetni fognak adót, sajnos semmiképp nem 
lesz tízmilliós az ebből származó bevétel.  
 
Örvendi László: A tájékoztatóban szerepel, hogy az idegenforgalmi 
adó normatív hozzájárulását felére kívánja csökkenteni a kormányzat. A 
költségvetés vitája jelenleg is folyik a parlamentben, ahol tiltakozott a 
normatíva csökkentése ellen. Országos szinten több mint 4 és fél 
milliárd forint a megvonás összege. Az üdülővárosok képviselőivel 
együttesen módosító indítványt nyújtott be, hogy a normatív támogatást 
állítsa vissza a kormány.  
 
Dr. Sóvágó László: Több intézkedést is tett, leveleket írt ebben az 
ügyben, de csak kevés választ kapott. Nem sok esélyt lát arra, hogy a 
kormány visszaállítja a támogatást. Túl szűk kört érint a megvonás, az 
önkormányzatok többsége támogatja a csökkentést. Érdemes 
megvizsgálni az idegenforgalmi adó mértékének módosítását.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
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Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 216/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi adózási kérdésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: jegyző 

 

Tizenhatodik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és az alábbi kiegészítéssel egyhangúlag támogatta: 
„Mérlegelés alapján havi utólagos fizetéssel rendezi az önkormányzat 
addig is a számlákat, amíg a konkrét megállapodás nem történik meg.”   
 
Váradi Ferenc: Az előterjesztéshez csatolt emlékeztetőben szerepel, 
hogy a bírósági per jelenleg a nádudvari önkormányzat kérésére lett 
felfüggesztve telekalakítás, illetve kivonási munkarészek elkészítése és 
földhivatali bejegyzése érdekében. Nem érti, hogyan lehet létesítési 
engedélyt kiadni egy olyan területre, amelynek nincs is tisztázva a 
helyzete. Kifogásolta, hogy nem csináltak programot a résztvevők arra 
vonatkozóan, hogy mikor találkoznak, mibe fognak dönteni. Javasolja, 
hogy a közös üzemeltetésben kellene megoldást találni. Több téves 
állítás is van az anyagban. Az árban kellene nagyon gyorsan 
megegyezni, illetve abban, hogy a közös üzemeltetés milyen 
feltételekkel bonyolítható le.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Amíg nem születik megegyezés, addig kevesebbet 
fizet Szoboszló. A pert a képviselő-testületi indította, Váradi Képviselő 
Úr javaslatára. Ne lépjen most vissza a testület. Előbb-utóbb 
rendeződik a helyzet.  
 
A képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 217/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetésével 
kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi, de utasítja 
a jegyzőt, valamint a korábban kijelölt személyeket a további 
egyeztetések lefolytatására és mielőbbi lezárására. Mérlegelés 
alapján havi utólagos fizetéssel rendezi az önkormányzat addig is 
a számlákat, amíg a konkrét megállapodás nem történik meg. 
 
Határidő: - 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenhetedik napirend:  
 
Kérdést Váradi Ferenc és Szandai Kázmér tett fel, melyre Dr. Vincze 
Ferenc és Szilágyiné Pál Gyöngyi válaszolt.    
 
A képviselő-testület 17 igen (Dede Ernő, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Örvendi László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 218/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Tizennyolcadik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Buzási László, a Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió főszerkesztője.  
 
Radácsi Gusztáv: Jogszabályellenesnek és pontatlannak tartja az 
előterjesztést. Ügyrendi javaslata, hogy kerüljön le napirendről az 
előterjesztés.  
 
Nagy Bálint: Vannak hiányosságok az előterjesztésben. Nem 
szerencsés, hogy képviselői indítvány keretében kell ezt az 
előterjesztést tárgyalni. A határozati javaslatban a kipontozott rész 
helyére a felmentési idővel kapcsolatban bekerül, hogy nyolc hónapos 
felmentési idő jár az intézményvezetőnek. A születési dátum is rosszul 
szerepel az előterjesztésben, szeptember 27. helyett szeptember 5. A 
Kjt. szerinti megállapítások azonban így is fennállnak. Arról kell dönteni 
a testületnek, hogy adott intézmény vezetőjét az öregségi 
nyugdíjkorhatár elérése után is kívánja-e foglalkoztatni. Amennyiben 
nem, javasolja nyílt pályázat kiírását.   
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A képviselő-testület a napirendről való levételt 4 igen (Dede Ernő, 
Kanizsay Béla, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv), 8 nem 
(Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) szavazat és 4 
tartózkodás (Erdei Gyula, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Sóvágó László) mellett nem támogatta.  
 
Máté Lajos: Kérdést tett fel, melyre Buzási László válaszolt.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem az önkormányzat dolga megkeresni az 
intézményvezetőt.  
 
Nagy Bálint: Az intézményvezetőt határozatlan időre nevezte ki a 
testület. Más intézmények esetében határozott időre vannak kinevezve 
a vezetők. Önkormányzati felügyelet nélkül dolgozott az elmúlt években 
a városi televízió. Ha pályázat lesz kiírva, ezekre érdemes lesz a 
későbbiekben odafigyelni. Volt már példa rá, hogy egy 
intézményvezetőről utólag derült ki, hogy nyugdíjas és így dolgozott 
évekig.  
 
Dr. Sóvágó László: Határozott idejű munkaszerződést sokkal 
nehezebb megszüntetni, mint egy határozatlan idejűt.   
 
Radácsi Gusztáv: A televízió vezetője még nem kérte nyugdíjazását, 
az említett intézményvezető viszont már nyugdíjas volt. Ez nagy 
különbség. Politikai indíttatásúnak tartja az előterjesztést.  
 
Kanizsay Béla: Arra kér mindenkit, hogy ne csináljon politikai kérdést 
az ügyből. Ha valakinek problémája van az intézményvezető 
munkájával, mondja el, de maradjon meg a lehetőség főszerkesztő 
úrnak, hogy ő döntse el, kíván-e nyugdíjba menni. Ha ragaszkodik a 
testület a 62 év korhatárhoz, akkor minden intézményvezetőt küldjön 
nyugdíjba.  
 
Marosi György Csongor: Nem kellene politikai indíttatást látni az 
ügyben, mivel a városi televízió mindig is pártatlanul működött, bárki, 
bármikor megszólalhatott benne. Javasolja, hogy minden vezetővel 
szemben, aki betöltötte a 62. évet, érvényesítsék ezt a döntést. Kéri, 
hogy vizsgálja meg a hivatal, hány nyugdíjas korú vezető van a 
városban.  
 
Szandai Kázmér: El kell olvasni a határozati javaslatot, abban nincs 
politikai tartalom. Abban kell állást foglalni, hogy az öregségi 
nyugdíjkorhatárt elért vezetőt kívánja-e tovább foglalkoztatni az 
önkormányzat vagy nem. Mivel az önkormányzat a munkáltató, neki kell 
döntenie a kérdésben. A kulturális bizottság elnöke megtette azt, 
bizottsági elnökként meg kellett tennie. Ha a testület úgy látja, akkor 
marad a főszerkesztő úr intézményvezető. Ha nem, akkor nyilvános 
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pályázatot kell kiírni. Kéri, hogy az előterjesztésről beszéljen a testület 
és ne vigye el a témát politikai irányba.  
 
Radácsi Gusztáv: Akkor fogja támogatni az előterjesztést, ha a város 
valamennyi nyugdíjas korú vezetőjének meg lesz szüntetve a 
szerződése, nem csak a főszerkesztő úrnak.  
 
Kocsis Róbert: Ha egy intézményvezető eléri a nyugdíjkorhatárt, akkor 
nem arra kell várnia, hogy valaki megkérdezi, hogy mi a szándéka, 
hanem saját magának kell ezt a helyzetet a munkáltatója felé tárni és 
nyilatkoznia arról, melyek a jövőbeni tervei. Az öregségi nyugdíjkorhatár 
elérése felmentési ok a munkáltató részéről. Ilyen szempontból sem 
támadható az előterjesztés. A kulturális bizottság elnöke az 
előterjesztő, mivel annak a bizottságnak a szakterülete az ügy. Az is 
lehet politikai szándék, hogy néhány képviselő nem kívánja elküldeni az 
intézményvezetőt nyugdíjba.  
 
Dede Ernő: A nyilvános ülés azért is jó, mert így a nézők eldönthetik, 
hogy mi a véleményük. Emberileg helyteleníti a dolgot. Ha valakitől meg 
akar válni az önkormányzat, akkor elsőként az illetővel kellene beszélni. 
Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Nagy Bálint: Nem ő volt az, aki felhozta a politikai témát. Nem is ilyen 
céllal írta az indítványt. Csak a nyugdíjazásról és annak 
következményeiről beszélt. Jegyzőkönyv készült arról, hogy egy 
kulturális és sport bizottsági ülésen főszerkesztő úr azt nyilatkozta, 
hogy nem szolgál neki és más bizottsági tagnak semmilyen 
információval, mivel a városi televízió ellen vannak. Nem érti, hogy az 
ügyrendi bizottság miért nem tárgyalta ezt a képviselői indítványt. 
Radácsi képviselő úr minden alkalommal, amikor ő felszólalt, politikai 
indíttatást vélt felfedezni és nem értett egyet vele.  
 
Máté Lajos: Bizottsági ülésen tartózkodott az indítvány 
megszavazásától. A kulturális bizottság kompetenciája az ügy, de az 
nem hangzott el, hogy a bizottság végül nem támogatta az 
előterjesztést. Morálisan megkérdőjelezhető az előterjesztés, 
mértéktartásról sem tanúskodik.  
 
Radácsi Gusztáv: A sport és a műfüves pálya tekintetében minden 
esetben támogatta Nagy Bálint képviselő urat, mindig egyetértett vele 
ezekben a témákban.  
 
Marosi György Csongor: Az előterjesztőnek kell eldöntenie, mely 
bizottságok tárgyalják az anyagot.  
Kérdést tett fel, melyre Buzási László válaszolt.  
 
A képviselő-testület 10 igen (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp 
Jenő, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc)  4 nem (Dede Ernő, 
Kanizsay Béla, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat és 
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3 tartózkodás (Erdei Gyula, Máté Lajos, Dr. Sóvágó László) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 
 219/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) 
bekezdésében, valamint a 103. § (1) bekezdés a, pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 25. § (2) bekezdés e, pontja, 
valamint a 30. § (1) bekezdés d, pontja alapján Buzási Lászlónak, 
a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének 
közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszünteti.  
A felmentési idő – a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő 
alapján – 8 hónap, kezdete 2009. november 1. napja. A 
közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napja: 2010. július 1. 
napja. A közalkalmazottat a képviselő-testület Kjt. 33 §-a alapján, 
a felmentési idő felére mentesíti a munkavégzési kötelezettség 
alól.  
A magasabb vezetői beosztás betöltésére 2009. november 30-ig 
az önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki.  
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a 
közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével és a magasabb 
vezetői pályázat meghirdetésével kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg.  
 
Határidő: október 31.  
Felelős:   polgármester  
 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Mindenki számára 
nyilvánvaló, hogy milyen állapotban vannak a pályázatban szereplő 
elemek, mindenképp szükséges ezek felújítása.  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. Jegyző Úr elmondta, hogy a korábbi 
pályázathoz képest ez egy racionálisabb költségvetéssel és szűkebb 
tartalommal beadandó pályázat, így az önrész is viselhetőbb lesz az 
önkormányzat számára.  
 
Nagy Bálint: A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
Dr. Sóvágó László: Egyetért a pályázat tartalmával, a módszerrel 
viszont nem tud azonosulni. A legutóbbi testületi ülésen foglalkozott 
ezzel az anyaggal a testület, akkor elutasította. Lehet, hogy ez a 
napirend precedens értékű lesz és akkor az előző napirendet is újra 
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lehet majd tárgyalni. Nem érti, hogy az előző ülésen elhangzottakhoz 
képest hogyan történt több változás az előterjesztésben. Az a 
tapasztalata, hogy ha nem szavaz meg egy előterjesztést a testület, 
akkor azt újratárgyalja a következő ülésen.  
 
Máté Lajos: Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta.    
 
Szandai Kázmér: Egyetért abban Polgármester Úrral, hogy nem 
szerencsés egyik ülésről a másikra visszahozni egy előterjesztést. Azt 
Jegyző Úr is elismerte a bizottsági ülésen, hogy egy nem kellően 
előkészített anyagot hozott a rendkívüli testületi ülésre, amelyről nem 
feltétlenül kellett volna sürgősséggel tárgyalni. A rendkívüli ülésen nem 
hangzott el, hogy egy racionálisabb, a város szempontjából viselhetőbb 
pályázatot kíván benyújtani az önkormányzat az előzőhöz képest. Az 
előterjesztés elfogadása városi érdek, ezért is változtatta meg 
álláspontját.  
 
Kocsis Róbert: Amikor benyújtotta az előterjesztést, nem az volt a 
célja, hogy negatív precedenst teremtsen ezzel. A rendkívüli testületi 
ülésen sem értette, miért nem szavazta meg a testület ezt a pályázatot, 
hiszen városi érdekről van szó és maximum 30% terhelné az 
önkormányzatot. A korábbi előterjesztés benne is több kérdést felvetett, 
ezeket fel is tette az ülésen. A Regionális Fejlesztési Ügynökségtől is 
felhívták a figyelmét, hogy nem jó ötlet visszautasítani a pályázatot, 
hiszen nem lesz még egy ilyen kiírás és a pályázat is jól sikerült. Mivel 
újra megnyíltak a források, két lehetősége volt az önkormányzatnak: 
vagy benyújtja október 30-ig, mint forráshiány miatt elutasított pályázó, 
vagy január 15-ig nyújtja be. Javasolja, hogy éljen a lehetőséggel a 
testület és kerüljön benyújtásra a pályázat.  
 
A képviselő-testület 12 igen (Erdei Gyula, Harsányi István, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi László, 
Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc) szavazat és 5 tartózkodás (Dede Ernő, Kanizsay Béla, Marosi 
György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 220/2009. (X. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
ismét megnyílt „funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” 
című kiírásra pályázatot kíván benyújtani a városközpontra 
vonatkozóan, a korábbihoz képes az előterjesztés szerinti műszaki 
tartalommal, az előző projekt átdolgozásával. Utasítja a jegyzőt a 
projekt további kidolgozására a szükséges előkészítő lépések 
megtételére, amelyek alapján a projekt teljes tartalmáról, 
költségvetéséről előterjesztést kér egy következő ülésre. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2009. dec. 15. 
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Felelős:   jegyző 
 

Huszadik napirend:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi, gazdasági bizottság tárgyalta az 
indítványt, mivel hitelkeret terhére történne a kerítés-felújítás. Egy 
ellenszavazat mellett támogatta a bizottság.   
 
Dr. Sóvágó László: A céllal egyetért, a megvalósítás módjával 
egyáltalán nem. Az nem megoldás, hogy egy intézményvezető a 
karbantartási keretből nem tudja megoldani a felújítást. Akkor 
támogatja, ha a költségvetés része lesz a felújítás. Más 
intézményvezetőkkel szemben sem lenne igazságos, ha megszavazná 
a kért összeget.  
 
Erdei Gyula: Kéri a hivataltól, hogy ami oktatást érintő téma, azt az 
oktatási bizottság is tárgyalhassa. A városfejlesztési és a pénzügyi 
bizottság minden alkalommal megtárgyalja az ilyen jellegű 
előterjesztéseket. Egyetért a Polgármester Úr által elmondottakkal, az 
intézményvezetőnek kellene megfelelően gazdálkodni a rendelkezésre 
álló pénzügyi kerettel.  
 
Marosi György Csongor: Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc 
válaszolt.  
 
Vágó Zsolt: Néhány évvel ezelőtt arról döntött a testület, hogy a 3-as 
iskolát összevonja a Pávai Iskolával, vagyis az iskola még évtizedekig 
fog intézményként funkcionálni. Az összes többi iskolának vaskerítése 
van, csak ennek az intézménynek van drótkerítése. Aggodalommal tölti 
el a pedagógusokat, hogy ezen a kerítésen bármikor kimehetnek a 
gyerekek az utcára. Ha azt mondja Polgármester Úr, hogy be lesz 
tervezve ez az összeg a jövő évi költségvetésbe, akkor visszavonják a 
képviselői indítványt.  
 
Dr. Sóvágó László: A keretet a városfejlesztési bizottság osztja fel a 
jövő évi költségvetésben, nekik kell jelezni, melyek a legindokoltabb 
feladatok.    
 
Váradi Ferenc: Nem vállalta volna fel ezt a feladatot képviselőtársai 
helyében. Nem most ment tönkre a kerítés. Azzal sem ért egyet, hogy 
miért év közben kérnek erre pénzt.  
 
Nagy Bálint: Ügyrendi javaslata van, visszavonják képviselőtársával az 
indítványt. Kéri, hogy a költségvetés készítésekor erre biztosítsanak 
fedeztetet.  
 

Huszonegyedik napirend:  
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A,  
 
Majoros Petronella: Október 8-án volt egy helyszíni bejárás, ennek az 
eredményéről szeretne tájékoztatást kapni.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A TESCO-nak és a Volánnak sincs kifogása 
az ellen, hogy megálljanak járatai a Dózsa György úton. Döntően a 
Közútkezelő KHT-nak kell állásfoglalását megadni. Írásban megkérte az 
iroda ezt az állásfoglalást, még nem érkezett hivatalos válasz.  
 
B,   
 
Vágó Zsolt: Elfogadja utcanév táblák kihelyezésével és kivágott fákkal 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.   
 
C,  
 
Kocsis Róbert: Elfogadja a Kösely Kupa felvonulásakor a főtér 
félpályás útlezárásával kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
D,  
 
Váradi Ferenc: Elfogadja a városi közvilágítás korszerűsítésével 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
E,  
 
Majoros Petronella: Elfogadja a TESCO melletti ingatlannal 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 

Kérdések:  
 
Dr. Rácz Tiborné: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Az elmúlt évben a 
testület segítségével kialakításra került a Rácz György-emlékház. A mai 
napig nincs nyitva, a kiállítások nem látogathatók. Mikor várható, hogy a 
közönség előtt megnyílik az emlékház?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Az építésügyi használatbavételi engedély ki van 
adva, a múzeum előzetes egyeztetés alapján bevállalta az 
üzemeltetést, most van folyamatban az üzemeltetési hozzájárulás 
megkérése. 
 
Marosi György Csongor: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Hány 
határozatlan és határozott idejű szerződéses magasabb vezető van, aki 
a közeljövőben nyugdíjba megy? Volt-e precedens arra, hogy valaki 
nyugdíj után tovább dolgozott?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  
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Szandai Kázmér: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A Bárdos 
Iskola előtt július végén, szeptember elején felújított parkolónak az 
Arany János utca felé történő megnyitása mikorra várható? Hogy áll ez 
az ügy? 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Radácsi Gusztáv: Van-e tudomása a hivatalnak arról, hogy a 
gimnázium területén épül-e bármilyen célra torony? A József Attila 
utcán földfeltöltés történik. Van-e erre engedélye a munkát végzőnek? 
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésekre.  
 
Szandai Kázmér: A Magyar Telekom képviselői megkeresték az 
intézményt azzal, hogy a környéken mobiltelefonok számára átjátszó 
állomást szeretnének létesíteni. A testületnek van joga dönteni a 
kérdésben. A cég megkereste a városi főépítészt is, hogy az építési 
szabályzat lehetővé teszi-e ezt, illetve tájékoztatták a szülőket is erről a 
kérdésről. Ha az önkormányzat nem támogatja a kérést, akkor 
magánterületen építi meg a cég az állomást.   
 

Interpellációk:  
 
Kocsis Róbert: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A Kösialja 
utca Puskin utca felőli sarkán megrongáltak egy utcanévtáblát, illetve a 
Parti utca két végéről is hiányzik az utcanévtábla. Ezeket kéri pótolni.  
 

Bejelentés:  
 
Szandai Kázmér: A pénzügyi bizottság tegnapi ülésén tárgyalta a 
köztéri játszóterek felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. A bizottság 
olyan döntést hozott, hogy egy szakmai egyeztetést hívjon össze ebben 
a kérdésben. Több játszótérrel kapcsolatosan a megszüntetés szerepel 
műszaki javaslatként. Jövő héten hétfőn 14.00 órától a földszinti 
tanácskozóteremben lesz tartva szakmai egyeztetés a témában.  
 
A képviselő-testület 18.45 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

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

 

 

 
 


