
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
Készült:   Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2010. március 25-én 14.00 órakor kezdıdött  nyilvános 
ülésérıl.   
 

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

 
Dr. Sóvágó László : Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a képviselı-testület határozatképes, majd a meghívóban szereplı 
napirendek megtárgyalását és elfogadását javasolta. Kérte, hogy az 
elsı és második napirend tárgyalásának sorrendjét cserélje föl a 
testület.  
 
A képviselı-testület a meghívóban szereplı napirendek 
megtárgyalásával 16 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
egyetértett és az alábbi napirendet fogadta el:  
 
NAPIREND: 
 
1. a.) Tájékoztató Hajdúszoboszló közbiztonságának 2009. évi 
értékelésérıl 
b.) Tájékoztató a közterület-felügyelet 2009. évi munkájáról 
Elıadó: kapitányság vezetıje, 
             jegyzı  
 
2. Elıterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetıjének megbízásáról 
Elıadó: polgármester 
 
3. Szakmai beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetérıl, 
feladatairól  
Elıadó: járóbeteg-ellátó centrum igazgató fıorvosa 
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4. Elıterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátásokról szóló 20/2008.(IX.18.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 
Elıadó: kistérségi munkaszervezet-vezetı, 
             Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ vezetıje 
 
5. Elıterjesztés a településrendezési tervek 2009-ben indult 
módosításának közlekedési alátámasztó munkarészérıl 
Elıadó: városi fıépítész 
 
6. Elıterjesztés a településrendezési tervek 2010. évi módosításával 
kapcsolatos kérelmekrıl 
Elıadó: városi fıépítész 
 
7. Elıterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2010. évi 
beruházási és felújítási programjáról 
Elıadó: polgármester 
 
8. Elıterjesztés vagyoni ügyekben: 
a.) Quad-pálya bérleti szerzıdés meghosszabbítására  
b.) Kalandpark kialakítására 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
9. Javaslat pályázati  beruházás helyszínének kijelölésére (Interreg) 
Elıadó: jegyzı 
 
10. Elıterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvő  Általános Iskola és a 
Zichy Géza Zeneiskola – Alapfokú Mővészetoktatási intézmény 
pedagógiai programjáról 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje 
 
11. Elıterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje 
 
12. Elıterjesztés a Bocskai István Szakképzı Iskola alapító okiratának 
módosításáról 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje 
 
13. Elıterjesztés a környezetvédelmi program 2010. évi intézkedési 
tervére 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
14. Elıterjesztés a József Attila utca rekonstrukciós pályázatával 
kapcsolatosan 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
15. Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2010. évi 
közbeszerzési tervérıl 
Elıadó: polgármester 
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16. Tájékoztató a polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és 
minıségügyi rendszer céljainak 2009. évi teljesítésérıl  
Elıadó: jegyzı 
 
17. Jelentés a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok 
végrehajtásáról 
Elıadó: polgármester 
 
18. Elıterjesztés idegenforgalmi bizottság nevének megváltoztatására 
Elıadó: jegyzı 
 
19. Tájékoztató a két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
Elıadó: polgármester 
 
20. Válasz Nagy Bálint képviselı úr interpellációjára 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök  
 
      Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
ZÁRT ÜLÉSEN:  
 
1.) Elıterjesztések lakásfenntartási támogatások ellen benyújtott 
fellebbezések elbírálásra 
Elıadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
 
Elsı napirend :  
 
A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Fekete Csaba, a Hajdú-Bihar 
Megyei Rendır-fıkapitányság vezetıje és Gali Sándor alezredes.  
 
Gali Sándor : A tájékoztató 2. sz. melléklete tartalmazza az ismertté vált 
bőncselekmények számát településenként. Ezzel kapcsolatosan 
elmondta, hogy megnyílt a Tesco áruház, amely magával hozta azon 
személyek megjelenését, akik áruházi lopásból élnek. Egyre több olyan 
emberi magatartás számít bőncselekménynek, amely korábban 
elfogadott volt, ilyen például a zaklatás. A turisták összetételében 
történt változás, az elmúlt években folyamatosan nı a román vendégek 
száma, velük együtt bőnelkövetık is érkeznek a városba, akik fıleg 
pénzhamisítással és gépjármőlopással foglalkoznak. Több új 
bőncselekményi forma is megjelent, például a bankkártyákkal való 
visszaélés. Jellemzı még a lakásotthonokban megvalósuló erıszakos 
bőncselekmények elkövetése, fıleg gyermekek körében. Mindezek 
ellenére elmondható, hogy kiegyensúlyozott volt a városban a 
közbiztonság helyzete. Bőncselekmények tekintetében a vagyon 
elleniek voltak 2009-ben is a meghatározóak, az összes 
bőncselekmények 60%-át tették ki. Az üdülıvendégek elleni betöréses 
lopásokat sikerült a szezon végére visszaszorítani, az elkövetıket 
elfogni. A strandokon járırszolgálat volt felállítva, de sajnos minden 
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lopást nem lehet megállítani egy olyan nagy területen, mint a fürdı. 
Bőncselekmények terén a legfertızöttebb az idegenforgalmi terület és a 
belváros. A cél megragadni olyan pályázati lehetıségeket, amelyek 
térfigyelı kamerák kiépítésére vonatkoznak. A tavalyi évben közel 20%-
kal több rendırt helyeztek ki közterületre. Ebben nagy szerepe volt az 
önkormányzattal kötött megállapodásnak is. Sikerült a közös 
szolgálattal a vendégfogókat is elérni, bár csak egy személy ellen indult 
eljárás, illetve nyolc személy ellen indítottak az APEH-nál 
vagyonosodási vizsgálatot. Havonta két hét idıtartamban traffipaxot 
üzemeltet a rendırség. Közel 1000 gyorshajtót szőrtek ki. 2010. fontos 
feladata a kerékpárosokkal szembeni fokozottabb intézkedés.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Több kérdés 
is felmerült, amelyre választ kaptak alezredes úrtól.  
 
Dede Ernı: Alapos, részletes, mindenre kiterjedı beszámoló készült 
sok pozitív megállapítással, amelyeket saját tapasztalatai is 
alátámasztanak. Lakóhelyén, a Bányász utcán mindennaposak az 
éjszakai rendbontások, 5-6 percen belül több alkalommal is megtörtént 
az intézkedés, ez örömteli. Határozott intézkedések történnek a 
közlekedıkkel szemben. A jó idı bekövetkeztével elıjöttek a motorosok 
is. E téren is van változás, kevesebb az éjszaka a városban 
randalírozók száma. Azért vannak e téren további teendık. A 
kerékpárosokkal szemben viszont nem túl hatékony a fellépés, ezen 
mindenképp javítani kell. Nem csak rendıri, hanem önkormányzati 
teendı is a városban a „parkolási nagyvonalúság” visszaszorítása.   
 
Erdei Gyula : Örök téma a lakótelepen különösen hétvégén jellemzı 
éjszakai randalírozás. Jogos az itt élık igénye, hogy szüntessék meg 
ezt. Nagyon kevésnek tartja azt az intézkedést, amellyel fellépett a 
rendırség a nepperek ellen. Tavaly azért nem fogadta el a beszámolót, 
mert nem érezte, hogy változás történt volna ez ügyben. Akkor is azt 
kérte, hogy látható jelenléte legyen a rendıröknek. Keményebb 
fellépéssel ennek elejét lehetne venni. A közterület-felügyelıknek is 
részt kellene venni a parkolás problémájának megoldásában a József 
Attila utcán. További lépéseket kell tenni az ügyben.  
 
Kocsis Róbert : Sajnálattal olvasta az anyagban, hogy a vagyon elleni 
bőncselekmények gyakoriságát tekintve a választókörzete is érintve 
van. Arra biztatná alezredes urat, hogy tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy csökkenjenek az ilyen jellegő tapasztalatok. 
Támogatná, ha az önkormányzat térfigyelı kamerák kihelyezésében 
gondolkodna. Különösen az éjszakai idıszakban lehet tapasztalni a 
Hısök terén a fiatal kerékpárosok részérıl olyan magatartást, ami a 
közterek állapotát igencsak rongálja. Ha van rá mód és lehetıség, a 
járırök figyelme terjedjen ki a Harsányi Bálint emlékmő környékére is. 
Arra biztatná a rendırség vezetıit, hogy minél több gyalogos járırt 
állítsanak munkába.   
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Örvendi László : A beszámolóban többször is említve van, hogy a 
turisták zaklatására nagyon oda kell figyelni. Javasolja, hogy alkosson 
rendeletet az önkormányzat a kéregetık betiltására. Erre vannak 
példák más városokban is. Tovább bıvítené ezt a hajléktalanok 
kitiltásával a gyógyfürdı elıl, hisz elfoglalják a padokat, a vendégek 
pedig nem mernek arra menni. Ugyancsak fontos dolog a vendégfogók 
kiszőrése, ugyanis erısen zaklatják a vendégeket, motorral hajtanak 
utánuk, kiállnak a kocsik elé. Közös feladat, hogy megállítsák a 
vendégfogókat, nincs kézzelfogható eredmény eddig e téren. Meg kell 
állítani a száguldó motorosokat, többször tapasztalták a lakosok, hogy a 
rendırautóban lévı rendırök beszélgettek a motorosokkal, akik néhány 
perc után száguldoztak a városban. Ne legyen ilyen a városban, ez 
zavarja a vendégeket is. Megköszöni azt a segítséget, amelyet a 
mezııröknek nyújtottak több esetben. Egyre több megélhetési tolvajlás 
van sajnos, aminek remélhetıleg hamarosan vége lesz. A beszámolót 
elfogadásra javasolja.  
 
Vágó Zsolt : Említésre került a körzeti megbízotti hálózat, amelynek 
tagjai a város peremkerületeiben, a zártkertekben járıröznek. Az elızı 
évben a pénzügyi bizottság megszavazott 2 millió forintot az Erdı dőlı 
útépítésére. Ha az út megépült, akkor járırkocsival is ki lehet menni a 
területre, ezért kéri alezredes urat, hogy ott is járırözzenek. A 
megélhetési bőnözés nagyon jellemzı erre a területre.  
 
Kérdést Szandai Kázmér, Majoros Petronella, Kocsis Róbert, Nagy 
Bálint tett föl, melyre Gali Sándor és Dr. Fekete Csaba válaszolt.  
 
A képviselı-testület 18 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 

44/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Hajdúszoboszló közbiztonságának 2009. évi értékelésérıl szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 
Felelıs:  - 

 
B,  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai 
ülésén megtárgyalta a tájékoztatót, melyet egyhangúlag támogatott. 
Több kérdés is felmerült, amelyre választ kaptak a bizottság tagjai.  
 



 6 

Majoros Petronella : Szerencsésnek tartja a közterület-felügyelet 
létszámának megnövelését az anyagban olvasható módon, 
településırök alkalmazásával. Mindenképp támogatandónak tartja a 
javaslat továbbgondolását. Ha van ilyen pályázati lehetıség, ezzel élni 
kell.  
 
Radácsi Gusztáv : Nagyra becsüli a közterület-felügyelık munkáját. Az 
utóbbi idıben mintha szereptévesztésben lettek volna, már-már rendıri 
szintő fellépést alkalmaztak, szinte csak a közlekedıkkel, parkolásokkal 
foglalkoztak, a peremkerületekkel, helytelen anyagtárolással például 
nem. Kéri, hogy ezekre is figyeljenek oda.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi 
Gusztáv, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Dr. 
Sóvágó László) szavazat és 1 tartózkodás (Szandai Kázmér) mellett 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  45/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közterület-felügyelet 2009. évi munkájáról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 
Felelıs:  - 

 
Második napirend :  
 
A napirend tárgyalása elıtt a polgármester kérésére a jelen levı 
pályázók nyilatkoztak arról, hogy nem kérik zárt ülés megtartását.  
 
Nagy Bálint : Hosszú folyamat lezárása lesz a mostani döntés. Az 
elıterjesztésben Polgármester Úr igyekezett korrekten összefoglalni az 
eddig történteket. A kulturális és sport bizottság kétszer ülésezett e 
témában. Az elsı ülésen a szakmai bizottság is meghallgatta a 
pályázókat. Ezt követıen próbáltak egy szakmai véleményt 
összeállítani. Megköszöni a pályázók jelentkezését. Egy ponton vitatja 
az elıterjesztést. A szakmai bizottság azért nem tudott közös 
véleményt megfogalmazni, mert páros számmal voltak jelen a bizottság 
tagjai az ülésen, egyik jelölt sem kapta meg a szükséges többséget. 
Úgy tartja szerencsésnek, ha minden jelöltrıl szavaz a testület, ezt 
módosító javaslatként kéri kezelni. A bizottság egyébként 
megállapította, hogy valamennyi jelölt megfelelt a pályázatban foglalt 
követelményeknek.  
 
Marosi György Csongor : Kérdést tett fel, melyre a pályázók 
válaszoltak.  
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Majoros Petronella : Valamennyi pályázó felkészültsége komoly feladat 
elé állította a szakmai bizottságot. Kiváló minıséget és tartalmi 
megújulást vár az új fıszerkesztıtıl, illetve a város további 
fejlıdésében társ legyen, vegye figyelembe a nézıi véleményeket. 
Olyan mősort kell a jövıben a városi televízióban készíteni, amely a 
városhoz illı és méltó szellemi értéket közvetít. Megköszöni Tibai Irma 
megbízott fıszerkesztı eddigi munkáját.  
 
Dede Ernı: A bizottsági ülésen elmondta véleményét, amely egybeesik 
Polgármester Úr elıterjesztett javaslatával. Az utána hozzászólók közül 
kettı bizottsági tag véleménye egyezett az ı véleményével, majd 
következett egy határozott ellenvélemény, ami teljesen természetes. 
Megalapozottnak tartja az elıterjesztést. Érzékelhetı, hogy közben 
történtek dolgok, amelyek módosították a korábbi álláspontokat.   
 
Dr. Sóvágó László : Megpróbált egy olyan javaslatot elıterjeszteni, 
amely a többség véleményét az akkori bizottsági ülésen tükrözte. Két 
személy legalább van, bár neveket nem mond, aki megváltoztatta 
korábbi véleményét és máshogy fog szavazni, de ehhez mindenkinek 
joga van. Így nehéz a polgármesternek bármihez is alkalmazkodni.  
 
A képviselı-testület Nagy Bálint módosító javaslatát, mely szerint név 
szerint szavazzon a testület a pályázókról 14 igen (Erdei Gyula, 
Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi 
Gusztáv, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Dr. 
Sóvágó László), 2 nem (Kanizsay Béla, Tarcsi András) szavazat és 2 
tartózkodás (Dede Ernı, Máté Lajos) mellett támogatta; Gurbán György 
kinevezését 10 igen (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy Bálint), 2 nem (Dede Ernı, 
Erdei Gyula) szavazat és 6 tartózkodás (Kanizsay Béla, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tarcsi 
András) mellett támogatta és a következı határozatot hozta:  
 
  46/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete A 
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) 
pontjában biztosított jogkörében eljárva a Hajdúszoboszlói Városi 
Televízió magasabb vezetıi teendıinek ellátásával 2010. július 1-
tıl,  2011. december 31- ig Gurbán György urat  bízza meg. 
  
Gurbán György vezetıi megbízás esetén alapbérének és 
magasabb vezetıi pótlékának meghatározása a korábbi 
munkaviszonyok beszámítása után A közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és A munka 
törvénykönyvérıl szóló 1992 évi XXII. törvény figyelembevételével 
a soron következı képviselıtestületi ülésre kerül megállapításra.  
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Határidı: 2010. április 23. 
Felelıs: jegyzı  

 
Harmadik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Varga Tamás, a Járóbeteg-Ellátó 
Centrum igazgató fıorvosa.  
 
Dr. Varga Tamás : Hétfı óta két iskola-egészségügyi orvos rendel az 
intézményben. Ezzel megoldódik az évek óta fennálló probléma e 
téren. A rekonstrukció után mindenképp szeretnének egy 
betegelégedettség-mérést végezni, illetve férfiakra, nıkre külön 
lebontva minden hajdúszoboszlói lakosnak készítenének egy rákszőrı 
körívecskét, elsısorban prevenciós céllal.  
 
Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és elfogadásra javasolja. Már második alkalommal tarott 
kihelyezett ülést a bizottság az intézményben. A szőkös pénzügyi keret 
ellenére javul az egészségügyi ellátás. A beszámoló a Járóbeteg-Ellátó 
Centrum szakorvosi ellátásáról szól. Az alapellátást végzık nagyon jó 
kapcsolatban vannak a szakorvosokkal. A felújítással remélhetıleg még 
jobb lesz az ellátás színvonala.  
 
Nagy Bálint : Kérdést tett fel, melyre Dr. Varga Tamás válaszolt.  
 
Majoros Petronella : A szakmai beszámoló korrekt, teljes képet ad az 
alap- és szakellátást tekintve egyaránt. Igazgató Úr a szakrendelések 
terén tett olyan intézkedéseket, amelyek a betegek számára kedvezıek 
voltak, több területen személycserék történtek. Örvendetes, hogy a 
legnagyobb betegforgalmat lebonyolító szakrendeléseken igen stabil az 
orvosgárda, illetve a labor helyzete rendezıdni fog plusz óraszám-
bıvítéssel, így nem kell 3 havonta ÁNTSZ-engedélyt hosszabbítani. Az 
üzemorvosi ellátás a preventív orvoslást segítı szolgáltatás kellene, 
hogy legyen. A beszámolóban szerepel, hogy az üzemorvosi ellátás 
alól sok esetben igyekeznek kibújni a munkáltatók, igaz, ennek 
elkerülése érdekében igyekszik Fıorvos Úr intézkedéseket tenni. Az 
intézménynek van egy önálló weboldala, Jegyzı Urat kéri, hogy a 
városi honlapra helyezzék fel a rendelı weboldalának címét, hogy minél 
többen megismerjék. Számtalan információ rendelkezésre áll a 
lakosság részére a honlapon. Alapos, jó a beszámoló.  
 
Szandai Kázmér : Kérdést tett fel, melyre Dr. Varga Tamás válaszolt.  
 
Váradi Ferenc : İ is részt vett az intézmény-bemutatón, jó érzéssel 
távozott. Szerepel a beszámolóban, hogy az intézmény költségvetése 
stabil és a rendelések a betegek megelégedésére szolgálnak. Ez 
valóban így van. Az üzemorvosi ellátással kapcsolatosan van csak 
negatív véleménye, de Fıorvos Úr ígérete szerint intézkedéseket tesz a 
változás érdekében. A pénzügyekkel kapcsolatosan elmondta, hogy 
kevés a pénz, 2009. novemberében az OEP 49%-át finanszírozta a 
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rendelések ellátásához szükséges költségnek, januárban 51%-át. Az a 
szomorú, hogy a teljesítmény-volumen korlátot levitték 1 Ft 60 fillérrıl 1 
Ft 46 fillérre, ebbıl nagyon nehezen lehet gazdálkodni. Jónak tartja a 
beszámolót, támogatja.   
 
A képviselı-testület 18 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  47/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja dr. Varga Tamás igazgató-fıorvosnak a Járóbeteg-Ellátó 
Centrumban az  egészségügyi ellátás helyzetérıl és feladatairól 
szóló 2009. évre vonatkozó beszámolóját.  
 
Határidı:  - 
Felelıs:    - 

 
Negyedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Zabos Péterné, a Hajdúszoboszlói 
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ vezetıje és dr. Kertész Ferenc 
kistérségi munkaszervezet-vezetı.  
 
Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta a 
napirendet és elfogadásra javasolja a testületnek. A térítési díjak 
változása miatt van szükség a rendelet-módosításra. Kiosztásra került 
egy módosított rendelet-tervezet, ezt kéri elfogadni.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és a kiosztott módosítással együtt támogatta az 
elıterjesztést.  
 
Váradi Ferenc : Sok mindennel nem ért egyet a rendelettel 
kapcsolatosan. A kiosztott módosítást még nem sikerült átnéznie. Már 
négy módosítása volt az eredeti rendeletnek, de ezt nem lehet nyomon 
követni. Nem lehet belelátni, hogy mi módosult.  
 
Dr. Vincze Ferenc : A városi honlapon fent van minden rendelet, meg 
lehet nézni. Nem másol a hivatal 30-40 oldalas rendeleteket minden 
módosításnál.  
 
Váradi Ferenc : Nehezen lehet megtalálni módosításokat.  
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A képviselı-testület a módosítással együtt 17 igen (Dede Ernı, Erdei 
Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, 
Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a 
következı rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
 Képvisel ı-testületének  

6/2010. (III. 25.) számú rendelete  
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások ról szóló  

20/2008. (IX.18.) rendelet módosításáról  
 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször 
módosított 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 62. § (2) 
bekezdésében és a 92. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselı-testülete az általa biztosított szociális ellátásokról 
alkotott – és az 1/2009. (I.29.), 8/2009. (IV.23.)  
és 16/2009. (XI.26.) Ör-rel módosított – 20/2008. (IX.18.) 
rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 
A R. 25. § (2) bekezdése hatályon kívül kerül, az érintett szakasz 
ezt követı bekezdéseinek a számozása ennek megfelelıen 
csökken. 
 

2. § 
 
 
A R. 2/a és 2/b. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1/a és 1/b. 
sz. melléklete kerül.  
 

3. § 
 
Jelen rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba és rendelkezéseit a 
folyamatban lévı ügyekben is alkalmazni kell. 
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2/a melléklet 
 

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
 

az 1993. évi III. tv, a 29/1993. (II.17) Korm. rend elet és a költségvetési 
tv. rendelkezései alapján számított 

 
Hajdúszoboszlóra vonatkozó intézményi térítési díja i 

2010. évre 
 
 
 

Ellátási forma Térítési díj 

310 Ft / ellátási nap 
Nappali ellátás 
(Idısek klubja)  

tartózkodási napidíj Jövedelemmel nem rendelkez ık esetében térítésmentes 

jövedelemmel nem rendelkez ı Térítésmentes 
Házi 

segítségnyújtás 
(egy fıre jutó családi 
jövedelem alapján) jövedelemmel rendelkez ı 390 Ft/óra 

jövedelemmel nem rendelkez ı Térítésmentes Jelzırendszeres 
házi 

segítségnyújtás jövedelemmel rendelkez ı 30 Ft/készülék/nap 

jövedelemmel nem rendelkez ı Térítésmentes Étkeztetés 
(egy fıre jutó családi 
jövedelem alapján) 

 

(A feltüntetett árak az 
ÁFA-t nem 

tartalmazzák) 

jövedelemmel rendelkez ı 250 Ft/nap 

jövedelemmel nem rendelkez ı Térítésmentes 
Ebédszállítás 

A feltüntetett árak az 
ÁFA-t nem 

tartalmazzák) jövedelemmel rendelkez ı 70 Ft/ellátási nap/háztartás 

Személyi segítés 1150 Ft/óra Támogató 
szolgáltatás 

Szállító szolgáltatás  230 Ft/km 

 
 
Megjegyzés: 
A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. 3. §  (3) bekezdése alapján az intézményi térítési 
díjat konkrét összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani. 
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2/b melléklet  
 

A Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 
Hajdúszoboszlóra vonatkozó  

az 1993. évi III. törvény 115. § (3) bekezdése értelmében  
Hajdúszoboszló Város Képvisel ı-testülete által csökkentett 

 intézményi térítési díjai 
 

2010. évre 
 

Ellátási forma Térítési díj 

20 Ft / ellátási nap 
Nappali ellátás 
(Idısek klubja) 

tartózkodási napidíj 

Jövedelemmel nem rendelkezık esetében térítésmentes 

Jövedelemmel 
nem 

rendelkez ı 

családi 
jövedelem/f ı 
≤ nymin. 
100%-a  

nymin. 100%-a 
< családi 

jövedelem/f ı ≤ 
nymin. 150%-a  

nymin. 150%-a 
< családi 

jövedelem/f ı ≤ 
nymin. 200%-a  

családi 
jövedelem/f ı > 
nymin. 200%-a  Házi segítségnyújtás 

(egy fıre jutó családi 
jövedelem alapján) 

Térítésmentes 100 Ft/óra 200 Ft/óra 300 Ft/óra 390 Ft/óra 

Jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás Térítésmentes 

Jövedelemmel 
nem 

rendelkez ı 

családi 
jövedelem/f ı 
≤ nymin. 
100%-a 

nymin. 100%-a 
< családi 

jövedelem/f ı ≤ 
nymin. 150%-a  

nymin. 150%-a 
< családi 

jövedelem/f ı ≤ 
nymin. 200%-a  

családi 
jövedelem/f ı > 
nymin. 200%-a  

Étkeztetés 
(egy fıre jutó családi 
jövedelem alapján) 

Térítés 
mentes 

80 Ft+ÁFA 
= 

100 Ft/ell. nap 

120 Ft+ÁFA 
= 

150 Ft/ell. nap 

160 Ft+ÁFA 
= 

200 Ft/ell. nap 

248 Ft+ÁFA 
= 

310 Ft/ell. nap 

Jövedelemmel 
nem 

rendelkez ı 

családi 
jövedelem/f ı 
≤ nymin. 
100%-a 

nymin. 100%-a 
< családi 

jövedelem/f ı ≤ 
nymin. 150%-a  

nymin. 150%-a 
< családi 

jövedelem/f ı ≤ 
nymin. 200%-a  

családi 
jövedelem/f ı > 
nymin. 200%-a  

Ebédszállítás 

Térítésmentes 

32 Ft+ÁFA 
= 

40 Ft/ell. 
nap/házt. 

40 Ft+ÁFA 
= 

50 Ft/ell. 
nap/házt. 

56 Ft+ÁFA 
= 

70 Ft/ell. 
nap/házt. 

72 Ft+ÁFA 
= 

90 Ft/ell. 
nap/házt. 
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Szociálisan rászorult személyek részére 

Személyi segítés 

Jövedelemmel 
nem 

rendelkez ı 

családi 
jövedelem/f ı 
≤ nymin. 
100%-a 

nymin. 100%-a 
< családi 

jövedelem/f ı ≤ 
nymin. 150%-a  

nymin. 150%-a 
< családi 

jövedelem/f ı ≤ 
nymin. 200%-a  

családi 
jövedelem/f ı > 
nymin. 200%-a  

Térítésmentes 100 Ft/óra 150 Ft/óra 200 Ft/óra 250 Ft/óra 

Szállító szolgáltatás (egységesen városon belül és kívül) 

Jövedelemmel 
nem 

rendelkez ı 

családi 
jövedelem/f ı 
≤ nymin. 
100%-a 

nymin. 100%-a 
< családi 

jövedelem/f ı ≤ 
nymin. 150%-a  

nymin. 150%-a 
< családi 

jövedelem/f ı ≤ 
nymin. 200%-a  

családi 
jövedelem/f ı > 
nymin. 200%-a  

Térítésmentes 50 Ft/km 100 Ft/km 100 Ft/km 100 Ft/km 

Szociálisan nem rászorult személyek részére 

Személyi segítés Szállító szolgáltatás 

Támogató szolgáltatás 

 400Ft/óra + ÁFA= 500 Ft 320 Ft/km + ÁFA= 400 Ft 

 
Megjegyzés: 
A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet. 4/B. § -a alapján a személyi térítési díjat konkrét 
összegben, tíz forintra kerekítve kell megállapítani. 
 

 
Ötödik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai Kiss Gábor városi fıépítész.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Szandai 
Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Dr. 
Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  48/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
nem kívánja módosítani az ún. déli körgyőrő nyomvonalát, így a 
jelenlegi szabályozás maradjon érvényben. A város közlekedési 
rendszerét és úthálózatát egy önálló közlekedés-fejlesztési 
tanulmányterv, vagy pedig egy késıbbi új településrendezési terv 
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részletes, alátámasztó közlekedési fejezete alapján kívánja 
felülvizsgálni.  
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  fıépítész 

 
Hatodik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai Kiss Gábor városi fıépítész.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és külön szavazott minden pontjáról. Az elsı pontot 
egyhangúlag támogatta; a 2. pontot szintén egyhangúlag támogatta; a 
harmadik pontot egyhangúlag nem támogatta; a 4. pontot nem 
támogatta; az 5. pontot egyhangúlag támogatta; a 6. pontot 
egyhangúlag támogatta; a 7. pontot egyhangúlag támogatta; a 8. pontot 
egyhangúlag nem támogatta; a 9. pontot egyhangúlag támogatta. 
Egyhangúlag támogatta a bizottság Fıépítész Úr kiegészítését, mely 
szerint a városközpont-rehabilitációs pályázathoz elkészült engedélyes 
szintő tervek és szabályozási tervek összhangját meg kell teremteni.   
 
A képviselı-testület az 1. pontot 18 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, 
Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, 
Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, 
Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; a 2. pontot 18 
igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy 
Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta; a 3. pontot 5 igen (Erdei Gyula, Kocsis 
Róbert, Marosi György Csongor, Örvendi László, Radácsi Gusztáv), 7 
nem (Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Szandai 
Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) szavazat és 6 
tartózkodás (Dede Ernı, Máté Lajos, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenı, Dr. 
Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta; a 4. pontot 4 
igen (Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, 
Szandai Kázmér), 9 nem (Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, 
Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenı, Tarcsi András, Vágó 
Zsolt, Váradi Ferenc) szavazat és 5 tartózkodás (Dede Ernı, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László) mellett 
nem támogatta; az 5. pontot 15 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, Szandai Kázmér, 
Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat 
és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett 
támogatta; a 6. pontot 18 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
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György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, 
Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; a 7. pontot 18 igen  
(Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy 
Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta; a 8. pontot 3 igen (Kocsis Róbert, 
Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László), 9 nem (Erdei Gyula, 
Harsányi István, Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Dr. Papp Jenı, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) szavazat 
és 6 tartózkodás (Dede Ernı, Máté Lajos, Nagy Bálint, Örvendi László, 
Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv) mellett nem támogatta; a 9. pontot 
18 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi 
Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, 
Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta; a fıépítész kiegészítését 16 igen (Dede 
Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. 
Rácz Tiborné, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat és 2 tartózkodás 
(Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett támogatta és a 
következı határozatot hozta:  
 
  49/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
módosítani kívánja a hatályos településrendezési terveit az 
alábbiak szerint: 
 
1.) A 226/2009.(XI.26.) Képviselıtestületi határozatnak 
megfelelıen a Vénszılıskert vonatkozásában a tervezett 
belterület – és egyben kertvárosi lakóterület határa legyen 
korrigálva, 
 
2.) A 11/2010.(I.14.) Képviselıtestületi határozat alapján a Kiss 
P. utca és a Papp I. utca felıli oldalán, a két utca közötti szakasz 
Lke építési övezetbe kerüljön átsorolásra, valamint a 6821/3 hrsz-
ú ingatlan fennmaradó részén lehetıség legyen szabadon álló 
építési móddal történı beépítésre, 
 
3.) Majoros Petronella önkormányzati képviselı 
kezdeményezésére, hogy a Semmelweis utca végén lévı üres 
önkormányzati területen legyen lehetıség építési telek 
kialakítására, 
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4.) Lakossági kérelemre a Vénszılıskert utáni, jelenleg 
védıerdınek szabályozott területek (hrsz:9854, 9855, 9856, 9857) 
legyenek felülvizsgálva, és a védıerdı övezet lehetıség szerint 
kerüljön megváltoztatásra, 
 
5.) Lakossági kérelemre a Keleti Fıcsatorna és a „C” major 
(Nádudvari út mellett) között található védıerdı besorolású terület 
(hrsz: 0367/1) átsorolása történjen meg, mely tegye lehetıvé a 
legelı rendeltetésszerő hasznosításához kapcsolható épületek 
(állattartó épület, tanya) létesítését, 
 
6.) A Városfejlesztési Mőszaki Iroda javaslatára kerüljön 
kidolgozásra a homlokzati fényreklámok elhelyezésének, a 
kapubejárók létesítésének szabályozása, a kritikus közlekedési 
csomópontokra megoldási javaslat, 

 
7.) A városközpont-rehabilitációs pályázathoz elkészült 
engedélyes szintő tervek és szabályozási tervek összhangját meg 
kell teremteni.   
 
Felkéri a polgármester urat és a városi fıépítészt a szükséges 
lépések megtételére. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  polgármester, fıépítész 

 
Hetedik napirend:  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Vágó Zsolt : A Keleti és Rákóczi utcák keresztezıdésében van 
betervezve gyalogátkelıhely kiépítése, amire nagyon nagy szükség 
van. 3 millió forintba kerül a gyalogátkelıhely. A Közútkezelıtıl kapott 
egy miniszteri rendeletet, amelyben le van írva, hogy milyen 
szempontok alapján lehet kiépíteni a gyalogátkelıhelyet.  
 
Majoros Petronella : Az idei beruházási programban 18 témakör 
szerepel. Kéri a hivatalt, hogy amikor a kivitelezık kiválasztására kerül 
sor, mindenképp vegyék figyelembe a helyi vállalkozások kapacitását 
is.  
 
Radácsi Gusztáv : Korábban egyéni képviselıként soha nem tett olyat, 
hogy valamely elıterjesztés tárgyalása elıtt szakemberekkel, hivatali 
dolgozókkal ne egyeztessen. Mindent alá kell támasztani szakmailag. 
Járjon utána mindenki, hogy milyen szempontok szükségesek például 
egy gyalogátkelıhely kialakításához.  
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Kérdést Kocsis Róbert, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Dr. Papp Jenı 
és Majoros Petronella tett fel, melyre Dr. Sóvágó László és Szilágyiné 
Pál Gyöngyi válaszolt.  
 
A képviselı-testület 18 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  

 
50/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
2010. évre vonatkozó beruházási, felújítási programot és 
ütemtervet elfogadja. 
 
Határidı: folyamatos, pályázatok függvényében és ütemterv 
szerint 
Felelıs: polgármester 
              jegyzı 
 

Nyolcadik napirend:  
 
A,  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta. Szóba került, hogy pozitív a visszajelzés a 
városlakók részérıl, nem érkezett be feljelentés a zajhatás miatt.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta. 
 
Nagy Bálint : A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Jelen volt a vállalkozó a 
bizottsági ülésen és válaszolt a feltett kérdésekre.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi 
Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, 
Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
 
 
 



 18

  51/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Pozsgay Ferenc és feleségével 2009. június 10-én, a 
hajdúszoboszlói 2667/26 hrsz-ú ingatlan 7500 m2 nagyságú 
területére kötött bérleti szerzıdést 2012. április 30. napig 
meghosszabbítja. 
Bérlı az ingatlant az eredeti bérleti szerzıdésben foglaltak szerint 
használhatja. 
A használati idı alatt 2010. május 1. naptól szeptember 30. napig 
bruttó 50.000,-Ft/hó bérleti díjat köteles megfizetni bérbeadó 
részére. A 2011. évre vonatkozó bérleti díjat a bérbeadó a szezon 
megkezdése elıtt újratárgyalja. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidı: 2012. április 30  
Felelıs: jegyzı 

 
B,  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Nagy Bálint : A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselı-testület 17 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi 
Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, 
Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László)  szavazat és 1 tartózkodás (Kanizsay 
Béla) mellett támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot 
hozta:  
 
  52/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárul a Hajdúszoboszló, Liget utcán található 3258/7 hrsz-ú 
ingatlan bérbeadásához Bodó Zoltán (4200 Hajdúszoboszló, 
Vadas u. 40.) részére az alábbi feltételek mellett: 
- Bérlı az ingatlant Kalandpark létesítésére és 
üzemeltetésére hasznosíthatja. 
- Bérleti idı hossza határozatlan, 90 napos felmondási 
határidı kikötése mellett. 
- Bérleti díj mértéke 2010 évre vonatkozóan bruttó 20.000,-
Ft/hó, ezt a következı évben a képviselı-testület újratárgyalja. 
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- Bérlı feladata az ingatlan megtisztítása, melyet kizárólag a 
hivatal által megbízott szakember ellenırzése mellett végezhet. 
- Az ingatlan jelenleg nincs kerítéssel teljesen körbekerítve. 
Amennyiben az üzemeltetéshez szükséges, úgy a bérlı feladata 
és költsége a kerítés kiépítése. A bérlınek az üzemeltetést úgy 
kell végeznie, hogy az ne zavarja a környékbeli 
ingatlantulajdonosokat. 
- Az ingatlan megközelítése érdekében Bérbeadó hozzájárul, 
hogy a Bérlı a Liget utca felıl kapubejárót létesítsen. 
- Bérlı a területen környezetkárosító, maradandó 
beavatkozást, átalakítást nem végezhet.  
- Az üzemeltetéshez az összes szakhatósági engedély 
beszerzése a bérlı feladata.  
- Bérlı a bérleti szerzıdés lejártakor köteles a területet 
rendeltetésszerő állapotban helyreállítani.  
- A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a 
szükséges okiratok aláírására. 
 
Határidı: 2010. április 1. 
Felelıs: jegyzı 

 
Kilencedik napirend:  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta.  
 
Máté Lajos : Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. Örül annak, hogy sikerült turisztikai-szakmai kérdésként 
kezelni ebben a fázisban a kérdést. A bizottság egyhangúlag támogatta 
a határozati javaslatot.  
 
Dr. Sóvágó László : Nem támogatta az elıterjesztést. Nem biztos, hogy 
ez a megfelelı hely, ahová ezt az épületet el kell helyezni. Úgy 
gondolja, hogy a szökıkúttól 12 méterre nem biztos, hogy jó ötlet 
beilleszteni egy épületet. Nincs meggyızıdve arról, hogy városképi 
szempontból is meghatározó jelentıségő bejárathoz illik az épület, 
illetve a közmővek kiépítése miatt hónapokig föl lesz túrva a környék, 
nem biztos, hogy a város lakói örülnének ennek. A határozati javaslat 
utolsó mondatából az derül ki, hogy még a pályázat benyújtása elıtt 
látható lesz, hogy mi épül oda. A testület most csak engedélyt ad egy 
látványterv elkészítésére. Ebben az esetben támogatja az 
elıterjesztést.  
 
Váradi Ferenc : Elsı perctıl ezt a helyet támogatta. Fontos, hogy olyan 
legyen az épület, amely beleillik abba a képbe, például egy esztétikus 
faházat tud elképzelni, olyat, ami esetleg elbontható. Nem ért viszont 
egyet azzal, hogy termékeket árusítsanak ezen a helyen. Van elég 
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bazár, nem kell még az irodában is árulni. Készüljön el a következı 
alkalomra az a terv, amely beleilleszkedik abba a területbe.  
 
Vágó Zsolt : Javasolja, hogy az épületbe nyilvános WC is kerüljön 
kialakításra. Nyáron többen elmondták, hogy nincs nyilvános WC a 
környéken, így a vendégek a Szilfa Vendéglıbe kérezkednek be.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi 
Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, 
Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  53/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
romániai Rév (Vadu Crisului) önkormányzatával közösen a II. 
fordulóra benyújtandó Interreg-pályázatban megvalósítani 
tervezett turisztikai információs iroda-épület helyszíneként - az 
elıterjesztés mellékletének megfelelıen - a strand fıbejáratot 
követı újságos-pavilon melletti Hungarospa használatában levı 
területrészt határozza meg. 
Utasítja a jegyzıt a pályázat elıkészítésének folytatására, az 
építési tervezı munka elvégzésére. Az építési tervrıl 
engedélyezésre benyújtás elıtt, valamint a pályázat egyéb fontos 
részleteirıl újabb elıterjesztést kér. 
 
Határidı: 2010. április 30., illetve június 30. 
Felelıs: jegyzı 

 
Tizedik napirend:  
 
Varga Imre : Képviselıi véleményeket figyelembe véve kéri, hogy a 
határozati javaslatot megbontva külön szavazzon a testület a két 
pedagógiai programról.  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta a két határozati javaslatot.  
 
Váradi Ferenc : A két oktatási intézménynek semmi köze egymáshoz. 
Kéri, hogy a jövıben külön elıterjesztés készüljön az intézményekrıl.  
 
A képviselı-testület a Gönczy Pál Kéttannyelvő Általános Iskola 
pedagógiai programját 16 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Radácsi Gusztáv, Szandai 
Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Dr. 
Sóvágó László)  szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
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támogatta; a Zichy Géza Zeneiskola pedagógiai programját 15 igen 
(Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, 
Vágó Zsolt, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László), 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat mellett támogatta és a következı határozatokat hozta:  
 
  54/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva – az elıterjesztésben 
részletezett módosításokkal – jóváhagyja a Gönczy Pál 
Kéttannyelvő Általános Iskola Általános Iskola pedagógiai 
programját. 
 
Határidı: 2010. április 23. 
Felelıs:    jegyzı 
 

  55/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva – az elıterjesztésben 
részletezett módosításokkal – jóváhagyja a Zichy Géza 
Zeneiskola- Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény pedagógiai 
programját. 
 
Határidı: 2010. április 23. 
Felelıs:    jegyzı 

 
Tizenegyedik napirend:  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Radácsi Gusztáv, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy 
Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  56/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, az Egyesített 
Óvodai Intézmény alapító okiratát a következı módosításokkal: 
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- A 2010. január 1-tıl érvényes okirati rész kiegészül: 
Kiegészítı tevékenység: 
751950    Intézményi étkeztetés-kiegészítı, kisegítı tevékenység 
890114 A hátrányos helyzető gyermekek, fiatalok és családok                                    
életminıségét javító programok, halmozottan hátrányos helyzető 
gyermekek óvodai fejlesztı  programjának mőködtetése a Liget 
Óvodában. 
 
Határidı:  2010. április 23. 
Felelıs: jegyzı 

 
Tizenkettedik napirend:  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Radácsi Gusztáv, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy 
Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  57/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Bocskai István 
Szakképzı Iskola alapító okiratát a következı kiegészítésekkel: 
 
1. A költségvetési szerv  
Telephelye:  4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. 
2.  Telephelyei, címe:  
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. sz. (tankonyha tanétterem) 
Helyrajzi szám: 6005 
Tulajdoni lapszám: 5858 
3.  A feladatellátást szolgáló vagyon: 
Ingatlan vagyon:  
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 58-64. sz. (tankonyha tanétterem) 
Helyrajzi szám: 6005 
Tulajdoni lapszám: 5858 
 
Határidı:  2010. április 23. 
Felelıs: jegyzı 
 

Tizenharmadik napirend:  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Szilágyiné Pál Gyöngyi 
válaszolt.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Radácsi Gusztáv, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy 
Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  58/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 
2010. évi intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 
 

2010. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztisztító-t elep 
fejlesztése projekt – KEOP pályázat 
A beruházás teljes összege: 1.424.000.000,-Ft  
Önerı: 589.409.000,-Ft 
Felelıse: projektmenedzsment szervezet 
 
2. Szennyvízcsatorna utólagos rákötés beruházása 
10.000.000,-Ft – sajátforrás 
Felelıse: Fıkönyvelı, Fımérnök 
 
3. Csapadékvíz, belvízépítés 
Pályázati öner ı:  
32.627.000,-Ft - sajátforrás 
Belvízátemel ı szivattyútelep rekonstrukció:  
30.000.000,-Ft - sajátforrás 
Csapadékvíz elvezetés építés:  
36.400.000,-Ft - sajátforrás 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
4.  Fásítás 
9.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı,  
 
5. Szent István park, közparkok felújítása  
34.359.000,-Ft– NDP pályázati támogatás – támogatási döntés 
függvénye 
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Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
6. Szippantott szennyvíz - kezelés, tisztítás 
6.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
7. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, 
belvízmentesítés 
18.820.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
8. Köztisztasági feladatok ellátása 
Köztisztaság, síktalanítás 
45.360.000,-Ft /sajátforrás/ 
A nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetése 
62.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
A szemétszállítás többletköltsége 
18.360.000,-Ft /sajátforrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
12.960.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése 
5.400.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
1.600.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
9.  Zöldterületek fenntartása 
43.200.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
10. Allergén növények kaszálása 
2.700.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
11. Szúnyogirtás, rágcsáló és kártev ı irtás 
6.480.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelıse: Fımérnök, Fıkönyvelı 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplı további feladatokat 
forráshiány miatt pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a 
jegyzıt a pályázati lehetıségek figyelésére. 
 
Határidı: 2010. december 31. 
Felelıs:  jegyzı 

 
Tizennegyedik napirend:  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta Majoros Petronella 
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képviselıtársa kiegészítésével: „…bruttó 4 millió forint keretösszeget 
biztosít hitelfelvétellel….” 
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és az elhangzott módosítással együtt támogatta.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Az elıterjesztésben a projekt elszámolható 
összköltségében elírás történt, 110.560.619 Ft a helyes összeg.  
 
Váradi Ferenc : Az anyag három beruházás bonyolításával foglalkozik. 
Nincs különszedve a három beruházás, kéri, külön-külön kerüljön a 
jövıben megfogalmazásra.  
 
Radácsi Gusztáv : Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Dr. Papp Jenı, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  59/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
ÉAOP-3.1.2/A pályázat keretében megvalósuló, József Attila utca 
rekonstrukció projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására 
vonatkozóan bruttó 4 Mft keretösszeget biztosít hitel felvételével.  
 
Utasítja a jegyzıt a projektmenedzsment társaság kiválasztására 
vonatkozó ajánlatkérési eljárás mielıbbi lefolytatására.  
 
Határidı: támogatási szerzıdés szerint 
Felelıs:   jegyzı  

 
Tizenötödik napirend:  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Dr. Papp Jenı, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
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  60/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét a melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Határidı:  folyamatos, illetve 2010. december 31. 
Felelıs: polgármester 
 
 

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI 
KÖZBESZERZÉSI TERVE 

 

sz
ám

a 

közbeszerzés tárgya közbeszerzés 
típusa 

tervezett 
eljárástípus 

tervezett 
idıbeli 

ütemezés 

elızetes 
összesített 
tájékoztató 

1. Hıgyes Endre 
Gimnázium felújítása - 
pótmunkák 

építési 
beruházás 

hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

2010. 
március 

nem 

2. Járóbeteg – Ellátó 
Centrum felújítása 

építési 
beruházás 

általános 
egyszerő 

2010. április nem 

3. Városi Bölcsıde 
felújítása 

építési 
beruházás 

általános 
egyszerő 

2010. május nem 

4. Belvízátemelı 
szivattyútelep 
rekonstrukció 

építési 
beruházás 

általános 
egyszerő 

2010. május nem 

5. József Attila utca felújítás építési 
beruházás 

általános 
egyszerő 

2010. május nem 

6. Csapadékvíz-elvezetı 
hálózat építés 

építési 
beruházás 

általános 
egyszerő 

2010. május nem 

7. Járóbeteg – Ellátó 
Centrum 
orvostechnológiai 
eszközök beszerezése 

árubeszerzés közösségi 
értékhatárt elérı 
nyílt eljárás 

2010. július nem 

8. Járóbeteg – Ellátó 
Centrum 
számítástechnikai 
eszközbeszerzés 

építési 
beruházás 

központosított + 
hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

2010. július nem 

9. Útszınyegezések 
(késıbb 
meghatározandó 
helyszínek) 

építési 
beruházás 

általános 
egyszerő 

2010. július nem 

10. Gábor Áron utca 
burkolat-felújítása 

építési 
beruházás 

általános 
egyszerő 

2010. július nem 

11. Szent István park 
felújítás 

árubeszerzés általános 
egyszerő 

2010. 
augusztus 

nem 

12. Szilfákalja 16. játszótér 
építés 

szolgáltatás általános 
egyszerő 

2010. 
augusztus 

nem 

13. ASP központ kiépítése árubeszerzés közösségi 
értékhatárt elérı 
nyílt eljárás 

2010. 
szeptember 

nem 
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Tizenhatodik napirend:  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Olvashatatlan az elıterjesztés, nagyobb betőkkel 
kellene írni. A 2. oldalon szerepel, hogy ingyenes internet-tanfolyamot 
szervezett a hivatal. Jó lett volna errıl a képviselıket is értesíteni. Az 5. 
oldalon található, hogy munka- és tőzvédelmi szabályozások 
aktualizálása is megtörtént, valamint oktatást tartottak a hivatali 
dolgozók részére. Mikor és hány órában tartották az oktatást? Olyan, 
mintha nem végrehajtott, csak egy kipipált feladatról lenne szó.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Szakember bevonásával történt az oktatás.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay 
Béla, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenı, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi 
András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  61/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és minıségügyi 
rendszer céljainak 2009. évi teljesítésérıl adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidı: - 
Felelıs:   - 

 
Tizenhetedik napirend:  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Radácsi Gusztáv, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc, Nagy 
Bálint, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  62/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

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

 
Tizennyolcadik napirend:  
 
Máté Lajos : Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. Jó pár éve az Idegenforgalmi Hivatal is 
átalakult Turisztikai Zrt-vé. Ez nem lényegi, hanem stílusbeli kérdés. 
Eljött az idı, hogy a városban ne idegenként kezeljék a vendégeket.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést. Több módosító javaslat is érkezett. A 
bizottság a „Turisztikai, idegenforgalmi bizottság” elnevezést támogatta.  
 
A képviselı-testület az ügyrendi bizottság módosító javaslatát, mely 
szerint Turisztikai, Idegenforgalmi Bizottság legyen az új elnevezés 3 
igen (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László), 8 
nem (Dede Ernı, Erdei Gyula, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Máté 
Lajos, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) szavazat és 5 
tartózkodás (Harsányi István, Majoros Petronella, Nagy Bálint, Dr. Papp 
Jenı, Szandai Kázmér) mellett nem támogatta; az elıterjesztést 15 
igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. 
Papp Jenı, Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó 
Zsolt, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó László) és 1 nem (Váradi Ferenc) 
szavazat mellett támogatta és a következı rendelet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képvisel ı-testületének 7/2010. (III.25.)  

számú rendelete a szervezeti és m őködési szabályzat 
módosításáról  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatát meghatározó 
11/2007. (IV.19.) számú rendeletét a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdésének a., pontjában, 
valamint 16.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1.§. 
 

A rendelet 21.§ (1) bekezdésének f., pontjában az 
„idegenforgalmi” szó helyébe a „turisztikai”, 4.sz.számú – „A 
bizottságok feladatai” címő – mellékletének II. részében az 
„idegenforgalmi” kifejezés helyébe ugyancsak a „turisztikai” lép. 
 

2.§. 
 

E rendelet 2010. április 1-én lép hatályba. 
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Tizenkilencedik napirend:  
 
Szandai Kázmér : Felhívja a testület figyelmét, hogy kiosztásra került 
Jegyzı Úrtól egy tájékoztató, melyben leírja, hogy az ivóvíz-
felhasználással kapcsolatban kereste meg a hivatalt egy cég, amely a 
jövı hónapban részletes ajánlatot fog készíteni, mellyel az 
intézményekben akár 50%-os vízmegtakarítást is lehetıvé válik.    
 
A képviselı-testület 16 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Radácsi Gusztáv, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Nagy Bálint, Dr. Sóvágó 
László) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  63/2010 (III. 25) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
két ülés közötti eseményekrıl adott tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 
Felelıs:   -  

 
Huszadik napirend:  
 
Nagy Bálint : Értékeli a hivatal munkáját, de úgy látja, túl sok változás 
nem történik az ügyben. A Haladás utcai fákkal kapcsolatosan úgy 
gondolja, hogy azok már túlnıtték magukat, az ott lakók 
életveszélyesnek tartják azokat. Nem túl szépek már, újakat kellene 
helyettük ültetni. A bolt elıtti fakivágásra pedig nem a forgalom 
zavarása miatt lenne szükség, hanem mert kilátási gondokat okoz. Kéri, 
hogy még egyszer vizsgálja meg a hivatal a fák kivágási lehetıségét. 
Nem fogadja el a választ.  
 
Dr. Sóvágó László : Hatósági ügyrıl van szó. Lehet fellebbezni a 
lakóknak, ha nem értenek ezzel egyet.  
 
Kérdések :  
 
Vágó Zsolt : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A tavalyi 
költségvetésben megszavazott a testület forrást a közvilágítást 
bıvítésére, késıbb pedig döntött is a testület, hogy a Vénkertszılıben 
és a Csatornakertben bıvítik a közvilágítást. Mindkét részen 3-3 dőlı 
érintett az ügyben, a lakosok joggal várják, hogy felszerelésre 
kerüljenek a lámpatestek. Mi az oka, hogy eddig nem szerelték föl 
ezeket?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Jelenleg még a tervezési munkálatok folynak. 
Nem egyszerő elektromos hálózatot tervezni és engedélyeztetni. 
Nemrég volt egy munkacsoport-ülés, ahol elmondta, hogy akadály 
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merült föl az Ady Endre utcai közvilágítás-bıvítéssel kapcsolatosan, 
ugyanis a Közútkezelı nem tudott állásfoglalást kiadni, arra 
hivatkozással, hogy tervezik a nagyhegyesi út felújítását, addig, amíg 
nem kerül sor a jóváhagyásra, addig nem tudnak ebben az ügyben 
nyilatkozni. A tervezı úgy ítélte meg, hogy ebben az esetben május 
végéig, a másik két esetben pedig április végéig elkészülnek az 
engedélyes tervek, ezt követıen lehet a kivitelezést pályáztatni.  
 
Nagy Bálint : Kérdése arra irányul, hogy milyen jogi lehetıségei vannak 
az önkormányzatnak fellépni olyan cégekkel szemben, amelyek esetleg 
kárt tesznek önkormányzati tulajdonú utakban? Két héttel ezelıtt az 
Alkotás utcán megjelentek teherautók, amelyek földet szállítottak. Az út 
azonban nem bírta ezt a terhelést. Ezt jelezte a hivatalnak és a 
Városgazdálkodási Zrt-nek, az illetékesek rövid idın belül megnézték a 
helyszínt. Azt az információt kapta, hogy a károkozást rá lehet terhelni 
az okozóra.  
 
Dr. Sóvágó László : A Ptk. kimondja, hogy aki másnak kárt okoz, az 
köteles a kárt megtéríteni.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Ha súlykorlátozás, illetve mindenféle tilalom 
ellenére bizonyíthatóan kárt okoztak ezek a jármővek, akkor van esély 
eljárás megindítására.  
 
Kocsis Róbert : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Lakossági 
megkeresés érkezett hozzá azzal kapcsolatosan, hogy a Rákóczi utca 
49. sz. elıtt az út melletti esıvíz-elvezetı folyóka egy jelentékeny 
szakaszon meg van süllyedve. Tudomása szerint a Rákóczi utca még 
mindig közutas út. Van-e lehetısége az önkormányzatnak egy ilyen 
hibát helyrehozatni vagy a Közúthoz kell fordulni?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Megkeresik a Közútkezelıt, ha nem 
boldogulnak, más megoldást kell találni.  
 
Radácsi Gusztáv : A Bajcsy Zsilinszky utcán, a volt malom helyén nagy 
mennyiségő földkupacot halmoztak fel. Bár magánterület, a 
vízelvezetı-rendszer szempontjából nem szerencsés ott tárolni ezt a 
mennyiséget. Van-e a hivatalnak tudomása arról, mit terveznek ott? 
 
Nagy Bálint : Jegyzı Úrhoz intézi kérdését. Az SZMSZ szabályozza az 
önkormányzat jelképeinek leírását, használatuk rendjét. Külön engedély 
szükséges a városi szimbólumok használatához. Adott-e ki az 
önkormányzat engedélyt arra vonatkozóan, hogy az országgyőlési 
választásokon induló MDF helyi jelöltje a város zászlaját felhasználja a 
molinókon, röpcédulákon és egyéb kiadványokon?  
 
Dr. Vincze Ferenc : Írásban ad választ a kérdésre.   
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Interpellációk:  
 
Vágó Zsolt : Fımérnök Asszonyhoz intézi interpellációit. Az 
idegenforgalmi bizottság nevének megváltoztatásánál szóba került az 
is, hogy vendégeket fogad a város és nem idegeneket. Ha vendéget 
fogad valaki, akkor a portáját is rendbe szokta tenni. Ez nem jellemzı a 
Szováti útra. Amikor a román vendégek az elkerülı szakasznál 
beérkeznek, a vasúti átjáróig lévı szakaszon mindkét oldalon tele az 
árok szeméttel, náddal. Kéri a hivatalt, hogy vegye fel a kapcsolatot az 
út kezelıjével, hogy mire a szezon kezdıdik, takaríttassák ki az árkot. 
Van két vállalat is a sorompó után, ıket is meg lehetne kérni, hogy 
legalább az elıttük lévı területet tisztítsák meg. Második interpellációja 
szintén a Közútkezelıhöz kapcsolódik. A Rákóczi utca 173. sz. elıtt 
van egy útjelzı tábla két oszlopra felszerelve, ezt az elmúlt hónapokban 
el akarták lopni, egyik részét el is főrészelték. Most egy villanyoszlop 
tartja meg a táblát. Kéri a hivatalt, ez ügyben is vegye fel a kapcsolatot 
a Közútkezelıvel és az illetékesek pótolják ezt a hiányosságot. 
Harmadik interpellációja arra irányul, hogy megkeresték a 
választókerületében élık, hogy igény lenne a vasútállomáson lévı 
buszmegálló fedetté tételére. Ehhez engedélyt kellene kérni, mivel a 
MÁV kezelésében van a terület. Kéri a hivatalt, hogy szerezze be a 
szükséges jóváhagyást.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Írásban ad választ az interpellációkra.  
 
Majoros Petronella : Fımérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A 
beruházási ütemtervben június hónapra tervezi a hivatal az utcabútorok 
beszerzését, javítását. A költségvetésben 2 millió forint van utcabútorok 
felújítására és 5 millió forint beszerzésre tervezve. Kéri Fımérnök 
Asszonyt, hogy mérje fel a köztéri padok állapotát a város egész 
területén, jelölje meg utcanévre, darabszámra lebontva, költségekkel 
együtt. Az utóbbi évek tendenciája azt mutatta, hogy inkább a fıtéren 
és a fürdı környékén történtek ilyen típusú beruházások. A következı 
testületi ülésre kér tájékoztatást ezzel kapcsolatosan.  
 
Bejelentések:  
 
Váradi Ferenc : A legutóbbi ülésen megegyeztek Lırincz Úrral, hogy 
miután a televízió dolgozói elhagyják a termet, akkor ı elnézést kér 
azért a levélért, amelyet minden képviselınek írt. Annak a levélnek nem 
sok alapja volt, féligazságokat tartalmazott. Azt szeretné elérni, hogy 
Lırincz Úr kövesse meg a levél miatt. Lırincz Úr bevallotta, hogy 
Jegyzı Úr biztatására írta a levelet.  
 
Dr. Vincze Ferenc : A levél minden képviselıhöz megérkezett, ahhoz 
is, aki elindította ezt a folyamatot félinformációk alapján. Semmilyen 
titokról nincs szó. Az volt a levél célja, hogy a képviselık tájékoztatva 
legyenek arról, mi is történik valójában. Tanúja volt a múltkori 
beszélgetésnek, nem volt semmilyen megkövetésrıl szó. Megkövetni 
annak kell, aki megsért valakit. Kéri, hogy ha a testület szükségesnek 
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tartja, járjanak utána ezeknek a dolgoknak. Ne legyen senki méltatlan 
támadásnak kitéve.  
 
Váradi Ferenc : Lırincz Úr a levél megírása után felhívta telefonon és 
beismerte, hogy tévedett. Nem akarta nyilvánosság elé hozni a dolgot. 
Azt szeretné, ha visszavonná Lırincz Úr ezt a levelet.  
 
Dr. Sóvágó László : Megadja a szót Lırincz Úrnak, aztán kéri, hogy 
legyen lezárva ez a téma.  
 
Lırincz László : Úgy gondolja, hogy tiszta a lelkiismerete. Semmi olyat 
nem csinált, ami miatt szégyenkeznie kellene. Kívülrıl hallotta, hogy 
Váradi Úrnak problémája van azzal, hogy ı a Víziközmő Társulatban 
ellátott feladataiért plusz javadalmazást vesz fel. Semmi törvénytelen 
nincs ebben, jelenlegi munkaköre nem összeférhetetlen ezzel. Úgy 
gondolta, hogy ne nyilvánosság elıtt vitatkozzanak errıl képviselı úrral, 
azért írta meg ezt a levelet, hogy mindenki tisztán lásson ebben a 
kérdésben. Valóban fölhívta a levél megírása után Váradi Képviselı 
Urat, hogy közölje, senki nem akart megbántani a levéllel. Úgy érzi, 
hogy ıt is megilleti a jog, hogy tisztázza magát, ha igazságtalanul 
vádolják.  
 
Radácsi Gusztáv : Kéri, hogy legyen korlátozva a hozzászólások ideje, 
ha ezt megszavazza a testület.  
 
 
A képviselı-testület 17.40 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 

K.m.f. 

 

Dr. Sóvágó  László                                D r. Vincze Ferenc  
     polgármester                       jegyz ı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


