
 
J E G Y Z İ K Ö N Y V 

 
Készült:   Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2010. április 22-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, Bárdos Ilona 
irodavezetı-helyettes, 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 
szavazzon a testület a kiosztott, kerékpárúttal kapcsolatos elıterjesztés 
napirendre vételérıl, illetve kérte a 6. napirend levételét, az 
elıterjesztık kérésére.  
 
A képviselı-testület a Hajdúszoboszló-Nagyhegyes között 
megvalósítandó kerékpárút nyomvonalával érintett önkormányzati 
területek térítésmentes használatba adásáról szóló elıterjesztés 
napirendre vételével 17 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, 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 egyetértett; a meghívóban szereplı napirendek 
megtárgyalását 17 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, 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) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta és az alábbi napirendet fogadta el:  
 
NAPIREND: 
 
1. Önkormányzati gazdasági társaságok beszámolói a 2009. évi 
gazdálkodásról, a 2010. évi tervekrıl, illetıleg a közgyőlésre való 
felkészülésrıl: 
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a.) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.   
b.) Városgazdálkodási Zrt. 
c.) Közüzemi Kft. 
Elıadók: gazdasági társaságok vezetıi 
  
2. Elıterjesztés a rendırkapitánysággal támogatási megállapodás 
kötésére 
Elıadók: jegyzı, 
               rendırkapitány 
 
3. Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2009. évi költségvetésének 
végrehajtásáról 
Elıadók: jegyzı,  
                irodavezetı-fıkönyvelı 
 
4. Elıterjesztés a belsı ellenırzési tevékenység 2009. évi 
végrehajtásáról 
Elıadók: jegyzı 
               belsı ellenır  
 
5. Elıterjesztés a TDM irodaépület tervvázlatának elfogadására 
(INTERREG) 
Elıadó: jegyzı 
 
6. Elıterjesztés közbiztonsági felajánlás elfogadására 
Elıadó: jegyzı 
 
7. Elıterjesztés a helyi utak, útjavítási, kátyúzási munkáira 
Elıadó: VGZrt. vezérigazgatója 
 
8. Elıterjesztés külterületi önkormányzati út értékesítésére 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
9. Elıterjesztés a Kaszakút-ér 0 + 500 szelvényében áteresz 
cseréjérıl 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök  
 
10. Elıterjesztés referencia-intézményi minısítés elindítására 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje 
 
11. Tájékoztató a Klaus Lindemann szakértınkkel folyó együttes 
munkáról  
Elıadó: jegyzı 
 
12. Elıterjesztés a Hajdúszoboszló-Nagyhegyes között 
megvalósítandó kerékpárút nyomvonalával érintett önkormányzati 
területek térítésmentes használatba adásáról 
Elıadó: jegyzı  
 
13. Tájékoztató két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
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Elıadó: polgármester 
 
14. Válasz képviselıi kérdésekre, interpellációkra: 
 
a.) Nagy Bálint képviselı úr jelképhasználatával kapcsolatos 
kérdésére, 
b.) Az önkormányzati utakon a károkozókkal kapcsolatos 
interpellációra, 
c.) A vasútállomás elıtti autóbusz-megállóban autóbusz-váró 
elhelyezésével kapcsolatos interpellációra, 
d.) A Szováti út melletti árokkal és a Rákóczi utca 173.szám ingatlan 
elıtti jelzıtáblával kapcsolatos interpellációra, 
e.) A Rákóczi utca 49. számú ingatlan elıtti csapadékvíz elvezetı 
folyókával kapcsolatos interpellációra, 
f.) Az utcabútorok állapotfelvételével kapcsolatos interpellációra 
Elıadók: jegyzı, 
               irodavezetı-fımérnök 
 
Kérdések, interpellációk, egyebek  
 
Elsı napirend :  
 
A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt. 
vezérigazgatója.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. Vezérigazgató Úr elmondta, hogy bár az Aqua Palace 
élményfürdı építése komoly anyagi terhet ró a cégre, ennek ellenére a 
fürdı nem küzd likviditási gondokkal. A tavalyi évben a turizmusban 
meglévı kiélezett versenyben nagyon jól helyt állt a fürdı, ami a 
mutatókban is visszatükrözıdik. Ebben nagy szerepe van a fürdı 
menedzsmentjének. A bizottság a beszámolót egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kérdéseket tett fel, melyekre Czeglédi Gyula válaszolt.  
 
Czeglédi Gyula : Magyarországon 2009-ben 8%-kal csökkent a 
turizmus forgalma. A fürdı nem emelt árakat tavaly, ennek ellenére az 
eddigi legmagasabb árbevételét érte el 2009-ben. Ez szükséges volt 
ahhoz is, hogy az Aqua Palace építéséhez az önerı, a forrás és 
hitelképesség rendelkezésre álljon. Megyei szinten csökkentek az 
átlagkeresetek, a fürdıben viszont átlagosan 5%-os keresetnövekedés 
volt kimutatható.  
 
Majoros Petronella : Kevés olyan cég van, amely a válság idején is 
ilyen eredményeket képes produkálni. Néhány üzletág eredményeire 
felhívja a figyelmet. A város legnagyobb foglalkoztatója a fürdı. Négy 
év alatt mintegy 800 millió forinttal növelte a társaság az alaptıkéjét. Ez 
külön kiemelendı. Az éves beszámolót elfogadásra javasolja.  
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Erdei Gyula : Örömmel olvasta a beszámolóban, hogy növekedett az 
értékesített uszodabelépık száma. Kéri Vezérigazgató Úrtól, hogy 
figyeljenek arra, hogy a bérlettel rendelkezık minden esetben tudják 
használni az uszodát, ne kényszerüljenek összezsúfolódni akár 
egyetlen pályára. Ez csak szervezés kérdése.   
 
A képviselı-testület 17 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, Dr. Sóvágó László, 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) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  68/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdı és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  
 
1. a.) jelentését a társaság 2009. évi üzleti tevékenységérıl; 
     b.)a Felügyelı Bizottság jelentését a 2009. gazdasági évrıl; 
     c.) a könyvvizsgáló jelentését a 2009. gazdasági évrıl; 
     d.) 2009. évi gazdálkodásáról szóló mérleg-beszámolót 
 10.625.917 ezer forint mérleg fıösszeggel, és a 2009. évi 
 132.761 ezer forint mérleg szerinti eredmény teljes 
 összegének  eredménytartalékba helyezését; 
     e.)2010. évi üzleti tervét, 
     f.)alapszabályának módosítását; 
     g.)alaptıkéjének felemelését 
 
  javasolja a közgyőlésnek elfogadásra. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  

a közgyőlésre tulajdonosi képviselıként Erdei Gyula 
önkormányzati képviselıt jelöli ki.  
 

3. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
egyetért Gy. Szőcs Erzsébet könyvvizsgáló tiszteletdíjának 
havi 120.000 Ft+ÁFA/hó összegben történı meghatározásával 
2010. május 6-2013. április 27. napjáig.  

 
Határidı:  2010. május 1.   
Felelıs: vezérigazgató 

 
B,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
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Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. A cég 2009-ben eredményesen gazdálkodott, a rá bízott 
feladatokat végrehajtotta. Sok olyan feladattal kell a cégnek 
megbirkózni, amelyek számos problémát vetnek föl, de a pénzügyi 
eredmények azt mutatják, hogy sikeresen oldották meg ezen 
feladatokat. A bizottság a beszámolót egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István : Megköszöni a VgZrt eddigi munkáját, eredményes 
gazdálkodását. Városszerte problémát jelent a hulladékgazdálkodással 
kapcsolatban, hogy az egyedülállóknak, a nyugdíjasoknak a 
hulladékszállítási tarifát nagyon nehéz megfizetni jelen gazdasági 
helyzetben. Kéri a VgZrt és a hivatalt, hogy dolgozzanak ki egy 
konstrukciót a meglévı mellé a nehéz helyzetben lévık számára, illetve 
azok számára, akik kevés szemetet termelnek.  
 
Kanizsay Béla : Kérdést tett fel, melyre Mészáros Sándor válaszolt.  
 
Tarcsi András : A Felügyelı Bizottság is megtárgyalta a beszámolót. 
Megállapította, hogy a cég a törvényi elıírásoknak megfelelıen 
gazdálkodott 2009-ben. Az elızı évekhez hasonlóan a kapcsolt 
vállalkozások veszteséggel mőködtek, fıleg az ÁFA-emelkedés miatt. 
Az önkormányzat döntése alapján a síktalanítást a térburkolatok 
esetében só helyett folyékony síktalanítóval végezték, ez jóval drágább, 
mint a só. Kukás szállításnál 2009-ben mintegy 230-al csökkent az 
ügyfelek száma. A közterületek szépek, ápoltak voltak a tavalyi évben 
is. Jelentısen javult a temetı és a belvízes csatornák fenntartása, 
köszönhetı a közmunkások részvételének is. A FEB javasolja, hogy a 
2010-es évben is az önkormányzat a költségvetésben rögzített 
városüzemeltetési és beruházási feladatok közül minden olyan feladat 
ellátásával bízza meg a VgZrt-t, amely a társaság profiljához tartozik. A 
FEB véleménye szerint a 2009-es gazdálkodás lelkiismeretesen és 
becsületesen zajlott, hitelfelvétel nem történt.   
 
Majoros Petronella : A hulladékszállításban megmutatkozó 
létszámcsökkenés elsısorban a nyugdíjasok körét érinti. Erre ki kell 
találni valami megoldást. Nem kötelezı feladata a VgZrt-nek, mégis 
évente két lomtalanítást végez el, illetve egy alkalommal veszélyes 
hulladékot is győjt. A parkok láthatóan szépen virágoznak a fürdı 
környékén. Kéri, hogy a város szélein is kezdjék meg a munkálatokat. 
Elfogadásra javasolja a beszámolót.  
 
Váradi Ferenc : Megköszöni, hogy jó anyagot készített a cég. 
Elfogadásra javasolja a beszámolót.  
Kérdést tett fel, melyre Mészáros Sándor 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 
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és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  69/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete – mint 
alapító – a Városgazdálkodási Zártkörően Mőködı 
Részvénytársaság   
 
1./ a., vezérigazgatója  jelentését a társaság 2009. évi üzleti  

                    tevékenységérıl; 
b., a könyvvizsgáló jelentését a Zrt. 2009. évi éves  
     beszámolójának felülvizsgálatáról; 
c., a Felügyelı Bizottság jelentését a 2009. évi gazdasági évrıl; 
d., a társaság 2009. évi  éves beszámolóját  mellékleteivel  
     együtt 571.730 e Ft mérleg fıösszeggel, 17.391 eFt mérleg  
     szerinti eredménnyel, a mérlegszerinti eredmény teljes  
     összegének eredménytartalékba helyezésével együtt; 
e./ a társaság 2010.évi üzleti tervét, a beruházási program tervvel 
 
elfogadja.  

 
2./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete  
     egyetért a könyvvizsgáló megbízási díjának 125.000 Ft/hó +  
     ÁFA összegben történı megállapításával 2010. június  
     1-tıl 2011. május 31-ig terjedı idıtartamra.   
 
Határidı:  2010. június 1.  
Felelıs:  vezérigazgató 

 
C,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Közüzemi Kft. 
ügyvezetı igazgatója.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. Megállapította, hogy eredményesen gazdálkodott a cég 
2009-ben. Mindenki emlékezhet az árszabással kapcsolatos év eleji 
vitákra, lakossági felháborodásra. A késıbbi események a cég 
vezetésének elırelátását igazolták, hiszen az akkor elfogadott ár-
megállapítási módszer lehetıvé tette az árcsökkentéseket. A lakosság 
így év végére a 2008-as áron tudta megvásárolni a szolgáltatásokat. A 
cég kintlévıségei igen jelentısek, Igazgató Úr tájékoztatta a bizottságot 
ennek okáról. A cég mindent megtesz annak érdekében, hogy ezen 
kintlévıségek behajthatók legyenek. Ezek elsısorban céges és nem 
lakossági kintlévıségek. A bizottság egyhangúlag támogatta a 
beszámolót.  
 
Kanizsay Béla : A Felügyelı Bizottság is megtárgyalta az anyagot és 
egyhangúlag támogatásra javasolja a testületnek. Nem merült fel 
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elmarasztalás semmilyen szolgáltatás terén. A kintlévıség nagy része 
egy cégnél áll fenn, Igazgató Urat felhatalmazta a bizottság, hogy akár 
szüntesse meg a szolgáltatást is a cégnél, ha nem történik változás.  
 
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, Dr. Rácz Tiborné, 
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:  
 
  70/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, mint 
a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói Közüzemi 
Víz-, Csatorna- és Hıszolgáltató Kft.  
 
1. a.,  2009. évi üzleti jelentését; 

 b.,  a  Felügyelı Bizottság jelentését a Kft. 2009. évi      
       gazdálkodásáról; 
 c.,  a könyvvizsgáló jelentését a Kft. 2009. évi gazdálkodásáról; 
 d.,  a Kft. 2009. évi mérlegét 541.673 eFt fıösszeggel, 105.248 
eFt adózás elıtti és 85.961 eFt adózás utáni eredménnyel,  az 
eredménybıl 20.000 eFt osztalék kifizetésre, 65.961 eFt 
eredménytartalékba kerül; 
 e.,  a 2009. évi mérlegre vonatkozó kiegészítı mellékletet; 
 f.,   a Kft. 2010. évi üzleti tervét  

 
elfogadja.  

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, 

mint a Kft. tulajdonosi jogainak gyakorlója, a Kft. 
könyvvizsgálójának,  Bartha Katalinnak megbízási díját 2010. 
május 1-tıl 2011. április 30-ig 136.500 Ft/hó összegben állapítja 
meg.  

 
Határidı:  2010. május 1.    
Felelıs:    ügyvezetı igazgató 

 
Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Domján Sándor rendırkapitány.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. Rendırkapitány Úr levelét már korábban megkapta a 
testület. A város közbiztonsága megérdemli a kiemelt odafigyelést. A 
bizottság nevében is kéri, hogy ez az odafigyelés idén is legyen 
fokozott és ne csak a fürdıre koncentráljon. Folyamatos rendıri 
jelenlétet igényel az Aqua Palace környéke, különösen a közlekedés 



 8 

miatt. A parkolási helyzet gördülékeny megoldásában partneri 
együttmőködésre van szükség a közterület-felügyelettel. A 
megállapodás tervezetét mellékelni lehetett volna az elıterjesztéshez. 
A bizottság egyhangúlag támogatta a megállapodás megkötését.   
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert : Legutóbb, a rendırségi beszámoló alkalmával is 
említette a motorozókkal kapcsolatosan fennálló problémát. Akkor nem 
kapott megnyugtató választ erre a kérdésre. A beszámolóban sem volt 
ez a problémakör nevesítve. Megszavazza a támogatást, de annak 
reményében, hogy erre a problémára valamiféle megoldás születik. 
Örömmel olvasta az anyagban, hogy posztos rendır fog feladatot ellátni 
a Mátyás király sétányon. Jó lenne, ha a rendırök többet 
mutatkoznának gyalogosan a város más területein is. Támogatja az 
elıterjesztést, de kéri Kapitány Urat, vegye figyelembe, hogy az 
önkormányzat is erın felül támogatja a rendırséget, ráadásul a 2 millió 
forint többlet-támogatás hitelbıl lesz fedezve. Az önkormányzat joggal 
fogja elvárni, hogy a megfogalmazott igények teljesüljenek.   
 
Máté Lajos : Le kell számolni azzal az illúzióval, hogy egy városban a 
közbiztonság fenntartása csak a rendırség feladata. Javasolja, hogy a 
támogatás összegét évente ne külön kérés alapján ítélje oda a testület, 
hanem a költségvetés részeként kezelje. A város költségvetése elbír 2 
millió forintot. Az együttmőködésnek már tavaly is voltak komoly 
eredményei.  
 
Váradi Ferenc : Támogatja az elıterjesztést. Egyetért azzal, hogy a 
posztos rendırök száma növekedjen. Kéri viszont, hogy az autóvezetık 
sebességét több helyen és szigorúbban mérjék, szúrópróbaszerően.  
 
Dr. Sóvágó László : Az itt lévı elıterjesztésrıl kellene beszélni, nem a 
rendırségi beszámolóról.  
 
Szandai Kázmér : Koncentráljon a testület az elıterjesztésre. Nem ért 
egyet Máté Képviselı Úr javaslatával. Nincs Magyarországon 
önkormányzati rendırség. Az állam és a kormány feladata a 
költségvetés biztosítása a rendırség számára. Ha szükséges, jövıre 
akár költségvetési rendeletben is dönthet a testület további 
támogatásokról.   
 
Majoros Petronella : Ha a tavalyi évhez hasonlóan folytatódik az 
együttmőködés a közterület-felügyelettel, akkor kéri, hogy legyen ez a 
kapcsolat partneri.  
 
Dr. Domján Sándor : A hozzászólások számán is látszik, hogy milyen 
fontos témáról van szó. A közbiztonság kollektív társadalmi termék. A 
legfontosabb olyan stratégiai irányok kidolgozása a kistérségben, 
amelyek újszerő megoldásokat takarnak.  
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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:  
 
  71/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
2009. évi nyári akcióprogram folytatásaként együttmőködési 
megállapodást köt a városi rendırkapitánysággal, amelynek 
2.000.000 Ft-os fedezetét hitelbıl biztosítja. 
Az együttmőködési megállapodás elfogadásával megbízza 
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottságát. A megállapodás 
teljesítésérıl jelentést kér. 
 
Határidı: folyamatos, illetve 2010. szeptember 30. 
Felelıs: jegyzı 

 
Harmadik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és 5 igen, 1 nem szavazat mellett támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. Kiosztásra került a zárszámadásról szóló rendelet-
tervezet módosított változata, kéri, hogy errıl szavazzon a testület. 
Alapvetıen formai dolgokban történt csak változás. A bizottság 
egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezetet.  
 
Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta 
a beszámolót és elfogadásra javasolja.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta a rendelet-tervezetet és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja.  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Örvendi László : A mezıgazdasági bizottság is megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az elıterjesztést.  
 
Máté Lajos : A turisztikai bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
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Nagy Bálint : A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Bizottsági üléseken ı volt az egyetlen, aki nem 
támogatta a rendelet-tervezetet. 2008-ban az Állami Számvevıszék 
megállapította, hogy a rendelet felépítése nem jó. A 2009-es rendelet is 
rossz volt. Az idei jó ugyan, azt elfogadja, de a mellékleteket nem. 
Nincsenek megfelelıen sorszámozva. Kéri, hogy külön szavazzon a 
testület a rendeletrıl és a táblázatokról.   
 
Dr. Vincze Ferenc : Amit Váradi Képviselı Úr kifogásol, az nem az ÁSZ 
kifogása miatt van, hanem a törvényi elıírások miatt. Évek óta 
hagyomány volt egyfajta táblázati struktúra alkalmazása, de törvényi 
elıírás miatt ez megváltozott. El kellett kezdeni az új táblázatok 
alkalmazását, de tájékoztatás céljából még a régieket is megkapták a 
képviselık. Ha csak a rendeletet szavazza meg Váradi Úr, azzal a 
mellékleteket is elfogadja. Külön nem lehet szavaztatni róla, a rendelet 
maga a zárszámadás.  
 
Dr. Sóvágó László : Aki elfogadja a rendeletet, az a tartalmi résszel 
egyetért. Kezdıdik egy új ciklus, ez jó alkalom lesz arra, hogy a 
jogszabályi elıírásoknak megfelelıen készüljön a rendelet-tervezet.   
 
Kanizsay Béla : Örül, hogy az elmúlt évben az összes adónemfajtában 
túlteljesítés történt. Szeretné, ha a 2010-es év is így sikerülne.  
 
Vágó Zsolt : A beszámolóban szerepel, hogy a Közlekedési Hatóság 
kijelölte a három gyalogátkelıhelyet és lefolytatták a tervezési 
ajánlatkérést. Bízni lehet abban, hogy rövid idın belül rendezıdik az ott 
élık biztonságos közlekedése. A Csatornakert, Vénkert és Ady Endre 
utca vége tervezett közvilágítás-bıvítése is folyamatban van.  
 
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, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Nagy 
Bálint, Dr. Sóvágó László) és 1 nem szavazat (Váradi Ferenc) mellett 
támogatta az elıterjesztést és a következı rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képvisel ı-
testületének 8/2010. (IV.22.) számú rendelete  
az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Államháztartásról szóló (továbbiakban: Áht.) 1992. évi XXXVIII. 
törvény 82. §-ban, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 
217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben és a költségvetési szervek 
tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszerérıl 
szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás 
alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. 
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§ (6) bekezdés b.) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, 
továbbá az Áht. 100/A. § és Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
(továbbiakban: SzMSz.) 11/2007. (IV.19.) számú rendeletében 
biztosított feladatkörében eljáró: 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Pénzügyi, Gazdasági 
Bizottsága 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata által megbízott Rácz 
Kornélia  
bejegyzett könyvvizsgáló, 
- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának SzMSz-ben 
meghatározott további bizottságai véleményének kikérésével  
a következı rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az 
önkormányzat költségvetési szerveire. 
 

2. § 
 
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 
a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:  
- Polgármesteri Hivatal 
- Járóbeteg - Ellátó Centrum 
- Gönczy Pál Kéttannyelvő Általános Iskola 
- Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 
- Bárdos Lajos Általános Iskola 
- Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 
- Bocskai István Szakképzı Iskola 
- Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
- Közgazdasági Szakközépiskola 
- Szép Ernı Középiskolai Kollégium 
- Egyesített Óvodai Intézmény 
- Kovács Máté Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 
- Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
- Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság 
b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: 
- Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
- Zichy Géza Zeneiskola - Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézmény 
- Városi Bölcsıde 
- Lapkiadó Intézmény 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önállóan és részben 
önállóan gazdálkodó intézmények külön-külön címet alkotnak. 
 
(3) A címrendet az önkormányzat 3/2009. (II.26.) számú 2009. évi 
költségvetésérıl szóló rendelete tartalmazza. 
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3. § 

 
Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadás bevételi fıösszegét az 
1. melléklet alapján 6.766.752/eFt-ban,  kiadási fıösszegét 
6.433.543/eFt-ban  állapítja meg, melybıl: 
 
Mőködési célú bevételek:                   5.977.073/eFt 
Mőködési kiadások:     5.391.163/eFt 
Mőködési egyenleg:                           585.910/eFt 
Felhalmozási célú bevételek:                      789.679/eFt 
Felhalmozási célú kiadások:                    1.042.380/eFt 
Felhalmozási egyenleg:              -  252.701/eFt 
Költségvetési pénzmaradvány:                    951.622/eFt 

 
4. § 

 
Az Önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
intézményei bevételeit és kiadásait a 2/a., 2/b., 2/c. és 2/d. 
mellékletei részletezik. 
 

5. § 
 
A fejlesztési kiadások teljesítése a 2/c., 2/d., 3/a., 3/b., 4. 
mellékletek szerinti részletezésben, 528.138/eFt-ban kerül 
elfogadásra. 
 

6. § 
 
Az önkormányzati hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza. 
 

7. § 
 
A tartalékok felhasználása az 5. mellékletben foglaltak alapján 
történt. 
 

8. § 
 
(1) A képviselı-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 
951 fıben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 6. 
melléklet mutat be. 
 
(2) A képviselı-testület a 2004-2009. években létszámleépítés 
miatt megszüntetett álláshelyeket 2009. évben nem állította 
vissza. 
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9. § 
 
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetésének 
végrehajtását a 7. melléklet tartalmazza. 
 

10. § 
 
Az európai uniós pályázatok részletezése a 8. mellékletben 
található. 
 

11. § 
 
Az önkormányzat közvetett támogatást a 9. melléklet alapján 
biztosított. 
 

12. § 
 
A 10. mellékletben találhatók az önkormányzat 2009. évi 
mérlegadatai. 
 

13. § 
 
Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2009. évi 
felülvizsgált pénzmaradványát a 11. melléklet részletezésének 
megfelelıen 951.622/eFt-ban fogadja el, melybıl a személyi 
juttatás 51.004/eFt, járulékok 10.917/eFt, áthúzódó 
kötelezettségek 232.888/eFt, szakképzési és egyéb feladatokra 
elkülönített 23.617/eFt, felhalmozásra 472.637/eFt. 
 

14. § 
 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összege a 2010. évben a 
rendelet elfogadását követıen azonnal felhasználható, illetve a 
kiemelt elıirányzatok között a képviselı-testület jóváhagyásával 
átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan formában 
használható fel, hogy a 2010. évre áthúzódó kötelezettségek 
kifizetésre kell hogy kerüljenek. A szabad pénzmaradvány 
mínuszba nem futhat. 
 

15. § 
 
A 2009. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában 
lévı ingatlanok kimutatását a 12. mellékletben szereplı kataszteri 
naplók tartalmazzák, melyek az önkormányzati vagyonrendelet 
függelékét képezik. 
 

16. § 
 
A rendelet részét képezi a 2009. évi költségvetési beszámoló 
felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói jelentés (13. melléklet). 
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17. § 

 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
Negyedik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagy Csaba belsı ellenır.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. A televízió ellenırzése kapcsán merültek föl kérdések, 
de ezeket Jegyzı Úr megválaszolta. Az elıterjesztést a bizottság 
egyhangúlag támogatta.  
 
Vágó Zsolt : Ügyrendi javaslata van, kéri, hogy a 9. oldal G, pontjáról 
Polgármester Úr külön szavaztasson.  
 
Dr. Sóvágó László : Tényként leírta a belsı ellenır a megállapításait, 
miért kellene külön szavazni errıl?  
 
Dr. Vincze Ferenc : Történt egy feljelentés. A fegyelmi alacsonyabb 
súlyú dolog, mint a büntetı feljelentés.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi István, 
Kanizsay Béla, 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) és 1 nem szavazat (Kocsis Róbert) 
mellett támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  72/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elfogadja az éves jelentést az önkormányzat önállóan mőködı 
és gazdálkodó költségvetési intézményeinek 2009. évi belsı 
ellenırzéseirıl. 

 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 

elfogadja az éves jelentést a Polgármesteri Hivatal és a 
hozzátartozó önállóan mőködı intézménye 2009. évi belsı 
ellenırzéseirıl.  

 
Határidı: azonnal  
Felelıs:   jegyzı  

 
Ötödik napirend :  
 
Máté Lajos : A turisztikai bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. A 
bizottság végig amellett érvelt, hogy maradjon szakmai kérdés az 
épület helyszínének eldöntése. A jelenlegi elıterjesztés jó döntésnek 
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látszik. Újabb helyszín kijelölésére a beadási határidı miatt már nincs 
lehetıség. Kéri a testületet, hogy fogadja el ezt a helyszínt. A turisztikai 
bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztést.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság is megtárgyalta 
az elıterjesztést. Felmerült több újabb helyszín is. Korábbi döntés 
viszont meghatározta a TDM-iroda helyét, így csak a tervvázlatról 
döntött a bizottság, ezt egyhangúlag támogatta.   
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. Az elhangzott érvekre tekintettel új helyszínben már nem 
gondolkodott a bizottság, a jelenlegi helyszínt támogatta.  
 
Dr. Sóvágó László : Csak egyetlen kérdés merült fel benne, hogy 
szabad-e és ott azt az épületet megépíteni? Ellenzi ezt a döntést. Nem 
építené oda az épületet, nemmel fog szavazni. Amennyiben 
megszavazza a testület, azt a módosító javaslatot teszi, hogy az 
építkezés csak október 15. és április 1. között történhessen, hogy a 
szezonon kívül történjen az építkezés.  
 
Váradi Ferenc : Régóta húzódik már ez a kérdés, nem kellene már 
tovább vitázni róla. Egyetért azzal, hogy csak télen lehet az építkezést 
végezni. Javasolja, hogy szavazza meg a testület. Elmondta bizottsági 
ülésen is, hogy azt szeretné, ha nıi és férfi WC is ki lenne alakítva, a 
kávézó rész pedig lehetne kisebb. Július 6. a beadási határidı, 
szavazza meg vita nélkül a testület, hogy minél hamarabb benyújtásra 
kerüljön.  
 
Radácsi Gusztáv : Meg kell szavazni a helyszínt, nincs már idı 
változtatni rajta. Nehezményezi viszont, hogy ezt a legszegényebb 
megoldást választotta a fıépítész a helyszínek közül.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Polgármester Úr idıpontra vonatkozó javaslatát 
módosítaná: a Bio Étel- és Borfesztivált követı kezdéssel április 30-ig 
legyen lehetıség.  
 
A képviselı-testület az elıterjesztést 16 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, 
Harsányi István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, 
Radácsi Gusztáv, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Vágó Zsolt, Váradi 
Ferenc, Nagy Bálint) és 1 nem (Dr. Sóvágó László) szavazat mellett 
támogatta; azt a.javaslatot, mely szerint október 15. és április 1. között 
történjen az éíptkezés 13 igen (Dede Ernı, Erdei Gyula, Harsányi 
István, Kanizsay Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Tarcsi 
András, Váradi Ferenc, Dr. Sóvágó László), 1 nem (Vágó Zsolt) 
szavazat és 4 tartózkodás (Nagy Bálint, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz 
Tiborné, Szandai Kázmér) mellett támogatta és a következı határozatot 
hozta:  
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  73/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
INTERREG-pályázatból megépíteni kívánt turisztikai információs 
(TDM) iroda épületének vázlattervét az elıterjesztés szerint 
elfogadja, a részletes terv kidolgozásával és építési 
engedélyezésre benyújtásával egyetért. 
Az építkezés csak október 1. és április 1. között történhet.  
 
Határidı: 2010. május 31. 
Felelıs:   jegyzı 

 
Hatodik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
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, Dr. Rácz Tiborné, 
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:  
 
  74/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
köszönettel elfogadja a T.E.L.L. Software Hungária Kft. 
közbiztonsági célú közérdekő felajánlását és vállalja, hogy 
 
- a 50%-os árú kedvezményes eszközvásárlási lehetıséget 
saját eszközeivel (internet-portál, helyi média) propagálja a 
városban, 
- a felajánlásból befolyó bevételt a városi közúti közlekedés 
biztonságosabbá tételére használja fel, késıbbi képviselı-testületi 
döntés alapján. 
 
Határidı: folyamatos, illetve 2010. december 31. 
Felelıs:   jegyzı 

 
Hetedik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Az elmúlt télen nagy hidegek 
voltak, amelyek tönkretették az utakat, rengeteg a kátyú.  
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Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta. A bizottsági ülésen Vezérigazgató Úr 
indokolta a hitelfelvétel szükségességét.  
 
Majoros Petronella : Az elmúlt években a Nyugati sorra jelentıs 
költségek lettek fordítva. Ebben az évben a tervezett 16 millió forintból 
2,3 millió forint a Nyugati sor rendbetételére van betervezve. Ebben az 
évben elkezdıdik a szennyvízcsatorna beruházása ebben az utcában 
is. Külön figyelmet kell fordítani az út felújítására.  
 
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, Dr. Rácz Tiborné, 
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:  
 
  75/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja, hogy a városi úthálózat útburkolatának 
helyreállításához szükséges, elıterjesztés szerinti hiányzó 10.000 
eFt  pénzügyi fedezetet hitelfelvétellel biztosítsa. 
 
Határidı:  2010. május 20. 
Felelıs:   jegyzı 
                VgZrt. vezérigazgató 
 

Nyolcadik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi és gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. A kérelmezı leírta, hogy a két ingatlant már 
megvásárolta, így az út funkciója megszőnt. A mőszaki bizottság 
módosító javaslatát támogatta a bizottság, mely szerint 100 Ft/m2 áron 
járuljon hozzá az önkormányzat az értékesítéshez.  
 
Örvendi László : A mezıgazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. A bizottság azt javasolja, hogy ne legyen eladva az út. A 
földterület az önkormányzat tulajdonában kell, hogy maradjon. 
Javasolja továbbá a bizottság, hogy ezekre a területekre az 
önkormányzat bejárási szolgalmat jelentsen be.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság is megtárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta azt a módosító javaslatot, 
mely szerint 100 Ft/m2 áron járuljon hozzá az önkormányzat az 
értékesítéshez.  
 
Dr. Sóvágó László : Kérdést tett fel, melyre Harsányi István válaszolt.  
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A képviselı-testület a városfejlesztési, mőszaki bizottság javaslatát, 
mely szerint 100 Ft/m2 áron legyen értékesítve az út, 7 igen (Harsányi 
István, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Sóvágó László, 
Szandai Kázmér, Tarcsi András, Váradi Ferenc), 2 nem (Kanizsay Béla, 
Vágó Zsolt) szavazat és 7 tartózkodás (Dede Ernı, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Nagy Bálint, Örvendi László, Dr. Papp Jenı, Dr. 
Rácz Tiborné) mellett nem támogatta és a következı határozatot hozta:  
 
  76/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
nem járul hozzá a hajdúszoboszlói 0544/35 és a 0544/94 hrsz-ú 
önkormányzati út megnevezéső ingatlanok értékesítéséhez 
Kálmán Lajos (4200 Hajdúszoboszló, Fogthüy u. 22.) részére. 
 
Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs: jegyzı 

 
Kilencedik napirend:  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Sürgıs feladat a hiba 
elhárítása, hisz az úton biztosítani kell a közlekedést, illetve az 
öntözéshez szükséges víz elvezetését is.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Örvendi László : A mezıgazdasági bizottság is 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, Dr. Rácz Tiborné, 
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:  
 
  77/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja a Kaszakút-ér 0+500 szelvényében (Déli dőlı alatti) 
lévı beszakadt áteresz cseréjét, bruttó 562.080.- Ft összegben az 
elıterjesztéshez mellékelten csatolt RÓNA Mélyépítı Kft. ajánlata 
alapján. A munkálatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi 
fedezetet a 2010. évi városi költségvetés „beruházások” 13. sz. 
melléklet „csapadékvíz elvezetés építés” kerete terhére biztosítja. 
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Utasítja a jegyzıt, tegye meg a szükséges intézkedéseket a 
munkálatok azonnali elvégzésére vonatkozóan.  
  
Határidı: azonnal, a munkálatok befejezésére legkésıbb 2010. 
május 30. 
Felelıs:   jegyzı 

  

Tizedik 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, Dr. Rácz Tiborné, 
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:  
 
  78/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola a referencia-
intézményi minısítés folyamatban való részvételére az alábbiak 
szerint nyilatkozik: 
 
- Támogatja az intézmény részvételét a referencia-
intézményi minısítési folyamatban. 
 
- Az intézmény mőködése eleget tesz a 2003. évi CXXV. 
törvény az egyenlı bánásmódról és esélyegyenlıség 
elımozdításáról követelményeinek. 
 
- Mint fenntartó szükség szerint úgy módosítja az intézmény 
alapító okiratát, hogy az jogszerően végezhessen referencia-
intézmény szolgáltatást; e tevékenységet beilleszti az 
alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítı és kiegészítı 
tevékenységek körébe. 
 
- Az intézmény a KIR-ben feltöltött alapító okirata és 
pedagógiai programja hatályos. 
 
- Egyetért a referencia-intézményi regisztrációhoz szükséges 
intézményvezetıi nyilatkozatban foglaltak tartalmával 
kapcsolatban. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
nyilatkozat, illetve okiratok aláírására.  
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Határidı:  2010. április 30., illetve folyamatos  
Felelıs:     jegyzı 
        érintett intézmény vezetıje 

 
Tizenegyedik napirend :  
 
Máté Lajos : A turisztikai bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. Az anyag melletti táblázat 1998-ig mutatja a 
német vendégek létszámát a városban. Ha ezen a téren nem történik 
változás, 3-4 év múlva a nullához fog közelíteni a számuk.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
Szandai Kázmér : Örül annak, ha valaki szakértelmével segít 
Hajdúszoboszló ismertségének növelésében, a turisztika 
felvirágoztatásában. Hasonló anyagok elkészítésénél javasolja, hogy 
össze nem függı adatokat tartalmazó diagramot inkább oszlopdiagram 
formájában készítsenek.  
 
Máté Lajos : Bízik abban, hogy a közös munka tükrözıdni fog a német 
vendégek turisztikai teljesítıképességében évek múlva, ez közös 
felelısség ha egy város ebbıl él. Új megközelítést, új irányokat kaphat 
a város turizmusa a közös munka által. Kéri, hogy fogadja el a testület a 
tájékoztatót.   
 
A képviselı-testület 14 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, Nagy Bálint), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 1 
tartózkodás (Dr. Sóvágó László) mellett támogatta az elıterjesztést és 
a következı határozatot hozta:  
 
  79/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Klaus Lindemann szakértınkkel folyó együttes munkáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 
Felelıs:  - 

 
Tizenkettedik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta. Javasolja a testületnek elfogadását.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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A képviselı-testület 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 mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  80/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja a Hajdúszoboszló-Nagyhegyes közötti kerékpárút 
megvalósítását, és ennek érdekében az érintett nyomvonalon 
elhelyezkedı önkormányzati ingatlanoknak a létesítmény által 
elfoglalt területrészét a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulás térítésmentes használatába adja a melléklet szerinti 
megállapodásnak megfelelıen. 
 
Határidı: 2010. május 7. 
Felelıs: polgármester 

 
Tizenharmadik napirend :  
 
A képviselı-testület 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 mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  81/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

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

 
Tizennegyedik napirend :  
 
A,  
 
Nagy Bálint : Nem fogadja el a választ. Másképp értelmezi az 
önkormányzati rendeletet, mint Jegyzı Úr. Bizonyos döntéseket ne 
egyetlen személy, vagyis Polgármester Úr határozzon meg, hanem a 
többség, egy bizottság.  
 
Dr. Sóvágó László : İ nem adott senkinek engedélyt címerhasználatra.  
 
A képviselı-testület 5 igen (Dede Ernı, Kanizsay Béla, Máté Lajos, Dr. 
Sóvágó László, Tarcsi András), 6 nem (Kocsis Róbert, Nagy Bálint, 
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Örvendi László, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Váradi Ferenc) szavazat 
és 4 tartózkodás (Harsányi István, Majoros Petronella, Dr. Papp Jenı, 
Dr. Rácz Tiborné) mellett nem fogadta el a választ és a következı 
határozatot hozta:  
 
  82/2010. (IV. 22.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
nem fogadja el Dr. Vincze Ferenc Nagy Bálint képviselı 
jelképhasználattal kapcsolatos kérdésére adott válaszát. A kérdés 
kivizsgálásával megbízza az önkormányzat ügyrendi, igazgatási, 
jogi bizottságát.  
 
Határidı: 2010. május 20.  
Felelıs:   bizottsági elnök  

 
B,  
 
Nagy Bálint : Elfogadja az önkormányzati utakon a károkozókkal 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
C,  
 
Vágó Zsolt : Elfogadja a vasútállomás elıtti autóbusz-megállóban 
autóbusz-váró elhelyezésével kapcsolatos interpellációjára adott 
választ. Felháborítónak tartja viszont, hogy egy hónap telt el a legutóbbi 
testületi ülés óta és még csak ma kapta meg Fımérnök Asszony a 
MÁV-tól az interpellációval kapcsolatos válaszlevelet, amelyben leírják, 
hogy pénzt kérnek a busz-váró elhelyezéséért.  
 
D,  
 
Vágó Zsolt : Nem fogadja el a Szováti út melletti árokkal és a Rákóczi 
utca 173. sz. ingatlan elıtti jelzıtáblával kapcsolatos interpellációjára 
adott választ. Nem érkezett még ezidáig meg a válaszlevél, illetve a 
Rákóczi u. 173. sz. elıtti munkával sincs megelégedve.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Telefonon kapott értesítést a Magyar Közút 
Kht. képviselıjétıl, azt az ígéretet tették, hogy a Föld Napjára való 
tekintettel kitakarítják a szemetet az árokból.  
 
Vágó Zsolt : Így elfogadja a választ.  
 
E,  
 
Kocsis Róbert : Elfogadja a Rákóczi u. 49. sz. ingatlan elıtti 
megsüllyedt csapadékvíz-elvezetı folyókával kapcsolatos 
interpellációjára adott választ.  
 
F,  
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Majoros Petronella : Elfogadja utcabútorok állapotfelvételével 
kapcsolatos interpellációjára adott választ. Az elmúlt testületi ülésen 
kérte, hogy mérje fel az iroda a buszmegállókban található padok és 
hulladékgyőjtık állapotát. Ez nem történt meg eddig, de a következı 
testületi ülésre ígérte az iroda, hogy elkészíti a felmérést. Kéri továbbá, 
hogy a költségvetés elfogadásakor vállalt kötelezettségét, mely szerint 
májusig megtörténik a hiányzó padok pótlása, tartsa be az iroda.  
 
Kérdések:  
 
Majoros Petronella : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Ígéretet 
kapott Kocsis képviselıtársával együtt, hogy az áprilisi ülésre elkészül 
az a felmérés, amely rögzíti, hogy az iroda hol lát szakmailag 
megalapozottan arra igényt, hogy a csapadékvíz-elvezetı árkok 
burkolása, egyéb munkálatai megkezdıdjenek. Ez sem került ma 
terítékre. Ebben a témakörben a következı ülésre érkezik-e 
elıterjesztés?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Erre készülnek Vezérigazgató Úrral, hiszen 
nem csak az iroda tevékenysége szükséges ehhez a felméréshez, 
hanem a VgZrt-é is, mivel az üzemeltetési feladatokat ık látják el. Ez az 
elıkészítési munka már elkezdıdött. A májusi testületi ülésre készül 
elıterjesztés.  
 
Dr. Rácz Tiborné : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdéseit. A 
közvilágítással kapcsolatosan lakossági bejelentések alapján a Mezei-
Vill felé jelzett és faxon leadott módon sincs megoldva a lámpák 
javítása. Az egyik új játszótérnél már hónapok óta nem égnek a lámpák. 
A lakók ezt már többször jelezték telefonon, de semmi reagálás nem 
történt. Van-e rá mód és lehetıség, hogy hathatósabban és 
eredményesebben lehessen a közvilágítás területén élni a 
lehetıségekkel? Másik kérdése arra vonatkozik, hogy a kandeláberek 
lefestésére, szebbé tételére mikor kerülhet sor? A kiépített magas 
virágszigetek minden része kezd széthullani, van-e mód rá, hogy ezek 
javítása megtörténjen még az idén?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : A közvilágítással kapcsolatosan már az iroda 
is jelezte a Mezei-Vill felé, hogy vannak gyakran visszatérı hibák, 
amelyek kivizsgálást érdemelnek. Erre vonatkozóan még nem érkezett 
részükrıl visszajelzés. Ígéretet kapott arra, hogy a szezon megkezdése 
elıtt le lesznek festve a kandeláberek. A szín kiválasztása már 
megtörtént. A virágszigetek helyreállításával kapcsolatosan külön 
tulajdonosi döntést igényel, hogy milyen keretbıl lehet elvégezni a 
munkálatokat, hiszen nem kevés összegbe kerül. Amennyiben igény 
mutatkozik rá, elkészítik a felmérést, csak a forrást hozzá kell rendelni.   
 
Szandai Kázmér : Fımérnök Asszonyhoz féléve intézett kérdést a 
Bárdos Iskola elıtti parkoló közlekedési rendjével kapcsolatosan. 
Ígéretet kapott, hogy március-április körül a tervek rendezıdnek és 
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megnyitható lesz a parkoló. Kéri, hogy a következı testületi ülésre 
készüljön egy tájékoztató arra vonatkozóan, hogyan áll ez az ügy és 
mikorra várható a megnyitás.  
 
Interpellációk :  
 
Vágó Zsolt : Jegyzı Úrhoz intézi interpellációját, amely a 4. 
napirendhez kapcsolódik. A belsı ellenıri jelentést elfogadta a testület. 
Úgy értelmezi, hogy a G, pontot is elfogadta a testület, amelyben a 
belsı ellenır javaslatot tett fegyelmi eljárás indítására a korábbi 
fıszerkesztı, illetve a gazdasági vezetı ellen. Kéri, hogy a hivatal tegye 
meg a szükséges lépéseket, a májusi testületi ülésre pedig készüljön 
tájékoztató errıl.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Két önkormányzati képviselı által tett 
büntetıfeljelentés van folyamatban hőtlen kezelés miatt. Ez jóval 
nagyobb fajsúlyú, mint a fegyelmi. Ez vonatkozik a felmentési idejét 
töltı fıszerkesztıre. A gazdasági igazgató elleni fegyelmi felelısségre 
vonása az intézményvezetı jogköre, feladata, nem a testületé vagy a 
hivatalé.   
 
Kocsis Róbert : Fımérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. Az elmúlt 
esıs idıszakban sokszor volt tapasztalható a fıút mentén, hogy a 
Közútkezelı karbantartásában lévı esıvíz-lefolyó csatornaszemei el 
vannak dugulva, meg vannak telve. Kéri, hogy intézkedjen az iroda 
ebben az ügyben a Közútkezelınél. Ezek a feladatok nem 
pénzigényesek, inkább odafigyelést kívánnak.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Jelezték az eddigieket is, de az újakat is 
fogják.  
 
Vágó Zsolt : Fımérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A Déli sor 23. 
sz. elıtt található egy nagymérető kátyú. Esızések idején megtelik 
vízzel és lehetetlenné válik a közlekedés az ott lakók számára. Kéri, 
hogy intézkedjen az iroda ebben az ügyben a Közútkezelınél. 
 
Bejelentések:  
 
Örvendi László : A Vörös Terror hajdúszoboszlói áldozatainak 
emlékére vasárnap 11 órakor megemlékezést tartanak.  
 
A képviselı-testület ülése 17.10 órakor befejezıdött.  
 
 

K.m.f. 
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