JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. szeptember 8-án 14.00 órakor kezdődött
nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő, Dr.
Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Kanizsay György
Béla, Harsányi István, Máté Lajos, Marosi György
Csongor, Radácsi Gusztáv, Kocsis Róbert, Tóth
Attila képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Farkasné
dr. Ungvári Ilona aljegyző, Szilágyiné Pál Gyöngyi
irodavezető-főmérnök, Lőrincz László irodavezetőfőkönyvelő, Varga Imre oktatási irodavezető, Márton
Gábor technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető
és érdeklődő állampolgárok.

Örvendi László képviselő úr hiányzott az ülésről.
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy
a testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirendek
megtárgyalását és elfogadását javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy a
dr. Kiss Miklós főorvos nyugdíjaztatásából adódó többletkiadások
fedezetéről szóló előterjesztés kerüljön le napirendről az előterjesztő
kérésére.
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását
9 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Harsányi István,
Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila,
Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő napirendet fogadta el:

Napirend:
1.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Sport Egyesület társasági adóból
lehetséges finanszírozásáról
Előadó: jegyző
egyesületi, társadalmi, illetve ügyvezető elnök
2.) Előterjesztés a Kossuth Társasház (Hősök tere 3.) kérelméről
Előadó: jegyző
3.) Előterjesztés a Görög Katolikus Egyház kérelméről
Előadó: polgármester
4.) a.) Javaslat a 2011. évi költségvetési rendelet módosítására
b.) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2011. évi költségvetésének
féléves végrehajtásáról
Előadó: irodavezető-főkönyvelő

5.) Előterjesztés a Németországból Debrecenbe menetrend szerint
közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási
támogatására
Előadó: polgármester
6.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet módosítására
Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője
7.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. –nek a
Hajdúszoboszlói VG Zrt-be történő beolvadásához szükséges döntések
meghozatalára
Előadó: cégek vezetői
8.) Előterjesztés a 5396 hrsz-ú ingatlanértékesítéséről
Előadó: irodavezető-főkönyvelő
9.) Előterjesztés Karika Gábor kérelméről
Előadó: irodavezető-főkönyvelő
10.) Előterjesztés a Nirmalan Kft. kérelméről
Előadó: irodavezető-főkönyvelő
11.) Előterjesztés üzleti célú molinó kihelyezésével kapcsolatosan
Előadó: irodavezető-főmérnök
12.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztésére
kiírt pályázati lehetőségről
Előadó: irodavezető-főmérnök
13.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi
közbeszerzési tervének módosításáról
Előadó: polgármester
14.) Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről
Előadó: polgármester
15.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
Előadó: polgármester
16.) Válasz képviselői interpellációra, kérdésekre
a.) dr. Rácz Tiborné képviselő asszony kutyasétáltatással
kapcsolatos interpellációjára
b.) Máté Lajos képviselő úr kérdésére és interpellációjára,
c.) Harsányi István képviselő úr Délibáb szálló előtti parkolással
kapcsolatos kérdésére
Előadó: jegyző
Kérdések, interpellációk, bejelentések
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ZÁRT ÜLÉSEN:
1.) Előterjesztés átmeneti segélyek ügyében benyújtott fellebbezések
elbírálására (2 db előterjesztés)
Előadó: egészségügyi, szociális csoportvezető
2.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóság
parancsnokának szolgálati beosztásából való felfüggesztésére
Előadó: polgármester

Első napirend:
A napirend tárgyalásán jelen voltak Czeglédi Gyula és Csiki Béla, a
HSE képviselői.
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag a következő módosított határozati
javaslatot fogadta el: "Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete tudomásul veszi a Hajdúszoboszlói Sport Egyesület
(HSE) intézkedéseit társasági adóból történő támogatásszerzésre,
egyetért az egyesület egy éves sportfejlesztési programjának határidőre
történő benyújtásával. Vállalja, hogy azon, a képviselő-testület által
külön előterjesztésben eldöntendő ingatlanokat, amelyeken a
megszerzendő támogatással beruházások történnek, az üzembe
helyezést követő 15 évben sportcélra hasznosítja."
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is
megtárgyalta az előterjesztést és az eredeti határozati javaslatot
támogatta.
A képviselő-testület a pénzügyi bizottság módosító javaslatát 9 igen
szavazat (Majoros Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr.
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Kanizsay György Béla, Máté Lajos,
Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő) és 2 tartózkodás (Kocsis
Róbert, Tóth Attila) mellett támogatta és a következő határozatot hozta:
173/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
tudomásul veszi a Hajdúszoboszlói Sport Egyesület (HSE)
intézkedéseit társasági adóból történő támogatásszerzésre,
egyetért az egyesület egy éves sportfejlesztési programjának
határidőre történő benyújtásával. Vállalja, hogy azon, a képviselőtestület által külön előterjesztésben eldöntendő ingatlanokat,
amelyeken a megszerzendő támogatással beruházások történnek,
az üzembe helyezést követő 15 évben sportcélra hasznosítja.
Hozzájárul ahhoz, hogy ezen ingatlanokra erre az időtartamra az
igénybevett adókedvezmény mértékéig a Magyar Állam javára
jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.
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Határidő: 2011. szeptember 15. és folyamatos
Felelős: - HSE társadalmi, illetve ügyvezető elnöke
- jegyző

Második napirend:
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
Kocsis Róbert: A körzet képviselőjeként támogatja az előterjesztést.
Az épület nagyban befolyásolja a város arculatát, ha megtörténik a
felújítás, sokkal kedvezőbb képet fog mutatni.
A képviselő-testület 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella,
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Kanizsay György
Béla, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő, Tóth Attila)
szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett támogatta az
előterjesztést és a következő határozatot hozta:
174/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
teljesítve
a
városközpont-rehabilitációs
pályázat
bíráló
bizottságának javaslatát - kérelme alapján - a Hajdúszoboszló,
Hősök tere 3. sz. alatti Kossuth Társasháznak az épület főtéri
homlokzatának várhatóan kb. 10.000.000 Ft-ba kerülő
felújításához 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt a
2011. évi költségvetés "Panel lakások korszerűsítésére" szolgáló
előirányzatából.
A társasház a támogatás felhasználásáról köteles elszámolni.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: jegyző

Harmadik napirend:
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett támogatta, hogy
az egyház 500.000 Ft támogatást kapjon hitelkeret terhére. Kéri a
testületet, fogadja el ezt a javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László,
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Dr.
Papp Jenő, Marosi György Csongor) tartózkodás és ellenszavazat
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
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175/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Görög Katolikus Egyházközség kérelmét támogatja és a parókia
felújításához 500.000 Ft összegű támogatást biztosít a hitelkeret
terhére.
Határidő: 2011. szeptember 15.
Felelős: jegyző

Negyedik napirend:
A,
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta a
rendelet-tervezet és egyhangúlag támogatta a 2 §. módosításával: " Az
Ör. 12. § (1) bekezdés e, pont utolsó mondata az alábbira változik: A
70.000 eFt 20%-a tartalék, mely 2011. szeptember 1-jét követően
használható fel."
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is
megtárgyalta a rendelet-tervezetet és támogatta. A vita során fölmerült,
hogy a Harangház felújítása mikor történik meg, erre el volt különítve a
szükséges összeg, mégsem lett felhasználva. Célszerű lett volna
szezon előtt felújítani. Minél előbb történjen meg a felújítás.
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Elhúzódtak a Harangház munkálatai, úgy volt
tervezve, hogy már szezon előtt elvégzik a munkálatokat. Az
egyeztetések a mai napig zajlanak. A tervezett munkálatokon kívül
egyéb beavatkozásokra is szükség lesz. Még idén elkezdődnek a
munkák, de csak a következő szezonra készül el teljesen a felújítás. A
rendelkezésre álló forrás nem lesz elégséges valamennyi beavatkozás
elvégzésére, de ezzel kapcsolatosan még pontos összegek nem állnak
rendelkezésre.
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és
támogatta. Felmerült a Harangház témája, megállapította a bizottság,
hogy jelen állapotában a Harangház nem méltó a város helyzetéhez.
Sem az önkormányzat, sem a VgZrt nem nevezhető meg a Harangház
gazdájának. Az utóbbi időben a város jelképévé vált, de a jelenlegi
állapota kezelendő kérdés. Fölmerült bizottsági ülésen, hogy nem
lehetne-e a közparkot zárhatóvá tenni? Meg kellene vizsgálni, vannak-e
pályázati lehetőségek erre vonatkozóan, vagy egyéb módon miként
lehetne éjszakára bezárni a parkot.
Dr. Sóvágó László: Alaposabb tanulmány és pénz szükséges a
bekerítésre.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László,
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Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Dr.
Papp Jenő, Marosi György Csongor) tartózkodás és ellenszavazat
nélkül támogatta a módosított előterjesztést és a következő rendeletet
alkotta:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 14/2011. (IX.08.) számú rendelete
Hajdúszoboszló Város 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011.(II.24.)számú rendelet módosítására
1. §
A 2011. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2. § (1)
bekezdése az alábbira változik:
„A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés főösszegét
9.435.064 eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét
5.378.356 eFt működési célú bevétellel,
5.383.754 eFt működési célú kiadással
és
5.398 eFt működési egyenleggel,
valamint
3.643.591

eFt

felhalmozási

célú

4.051.310

eFt

felhalmozási

célú

bevétellel,
kiadással és
407.719

-

eFt

felhalmozási

egyenleggel,
így 413.117 eFt hiánnyal állapítja meg, melynek forrása hitel.”
2. §
Az Ör. 12. § (1) bekezdés e, pont utolsó mondata az alábbira
változik:
"A 70.000 eFt 20%-a tartalék, mely 2011. szeptember 1-jét
követően használható fel."
3. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit
2011. január 1-től a 2011. évi költségvetés végrehajtásáig kell
alkalmazni.
B,
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta a
beszámolót és egyhangúlag támogatta. Elismerését fejezte ki a
bizottság, hogy hitelmentesen gazdálkodott az önkormányzat, a város
bankszámláján 500 millió forint tartós betéttel rendelkezik.
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Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is
megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag támogatta.
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
Radácsi Gusztáv: A mezőgazdasági bizottság is egyhangúlag
támogatta a beszámolót.
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta a
beszámolót és egyhangúlag támogatta.
Kérdést Majoros Petronella és Harsányi István tett fel, melyre
Szilágyiné Pál Gyöngyi és Varga Imre válaszolt.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László,
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Dr.
Papp Jenő, Marosi György Csongor) tartózkodás és ellenszavazat
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
176/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2011. évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény
vezetőjét, hogy az I. félévi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan
járjanak el a II. félévben is.
Határidő:
Felelős:

azonnal
jegyző

Ötödik napirend:
Máté Lajos: Kéri a határozati javaslat módosítását, az összeg 3.200
euró + ÁFA-ra módosul. A turisztikai bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Az elmúlt három évben
folyamatosan nőtt a német vendégek száma, 17%-kal nőtt a német
vendégéjszakák száma. 11 millió forint idegenforgalmi adó-többletet
jelentett ez a városnak. Az anyagban is olvasható, hogy amennyi pénz
erre a célra összegyűlik, a Magyar Turizmus Zrt. ugyanennyi összeggel
kiegészíti azt. A város érdeke is a német vendégek számának
növekedése, ezért sem érti, hogy a pénzügyi bizottság miért nem
támogatta az előterjesztést.
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és 3 igen, 3 nem szavazat mellett nem támogatta.
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Máté Lajos: A vendégéjszaka-szám növekedése nagy részben a
Termál Hotelben történt, ott megduplázódott a német vendégéjszakák
száma.
Dr. Sóvágó László: Őt is meglepte a pénzügyi bizottság ülése.
Szívesen meghallgatta volna, hogy mi az oka annak, hogy ők nem
támogatták az előterjesztést. Úgy hallotta, hogy külsős bizottsági tagok
félrevitték a témát. Szemmel látható, hogy minden évben növekedett a
német vendégek száma. Egy folyamat megtörése nem lenne ésszerű.
A debreceni repülőtér sokszor említi példaként ezt a járategyüttest, nem
kellene megvonni ezt is. A város érdeke, hogy szállítsa a repülőtér a
német vendégeket.
Majoros Petronella: Csak megerősíteni tudja polgármester úr szavait.
A német beutaztató társaságok egyik legjelentősebb cége ez, éveken
keresztül támogatta az önkormányzat. Kéri a testületet, támogassa a
cég munkáját a továbbiakban is. A város turisztikai érdekeit képviseli a
cég, fontos, hogy a német piac életben maradjon.
Marosi György Csongor: Támogatja az előterjesztést, eddig is mindig
megszavazta, ez után is meg fogja. Mindig volt olyan képviselő, sőt
bizottság is, akik nem támogatták.
Dr. Papp Jenő: Nagy szükség van a német kapcsolatra. Ezért is volt
furcsa, hogy Lindemann Úrral megszűnt az együttműködés. Szeretné,
ha ezt visszaállítanák az eredeti szintre.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László,
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Dr.
Papp Jenő, Marosi György Csongor) tartózkodás és ellenszavazat
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
177/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Reiseagentur Salamon 2012. évi Debrecenbe menetrend szerint
közlekedő repülőjáratok marketing feladatainak költségéhez
3.200.- EUR + ÁFA-val járul hozzá.
Határidő: 2012. szeptember 8. / szándéknyilatkozat /
Felelős: polgármester

Hatodik napirend:
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta a
rendelet-tervezetet és egyhangúlag támogatta.
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatás, jogi bizottság is
megtárgyalta a rendelet-tervezetet és egyhangúlag támogatta.
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Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta a
rendelet-tervezetet és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László,
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Dr.
Papp Jenő, Marosi György Csongor) tartózkodás és ellenszavazat
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2011.(IX. 8.) sz. rendelete a
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
21/2008. (IX.18.) számú
rendeletének (a továbbiakban:R ) módosítására
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
1990. évi LXV. tv 9.§ (3) bekezdésében, 16.§ (1) bekezdésében
és 18.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint
a 2004. évi CXL. tv 19.§ (2) bekezdésében, illetve 74.§ (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
(továbbiakban: Szt.) 10. § (1) bekezdésében, a 25. § (3)
bekezdésének b.) pontjában, a 26. §-ában, a 32. § (3)
bekezdésében, a 37/A.§-ában, a 38. § (1), (9)-(10) bekezdésében,
45. § és 46. §-aiban, 48. § (4) bekezdésében, valamint az 50. § (3)
bekezdésében, a 132.§ (4) bekezdésének a), b), c) pontjaiban
kapott felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott
szociális ellátásokról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
A R. 3.§ (7)
bekezdésének 2) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
az Egészségügyi, Szociális Bizottság (továbbiakban: Bizottság)
átruházott hatáskörben:
a)
átmeneti segélyt , kivétel: a 8. § (4) bekezdése,
b)
temetési segélyt állapít meg a 9. § (7) bekezdése szerint,
c)
a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás
megtérítése összegének, pénzegyenértékének, és a kamat
összegének csökkentéséről, elengedéséről, és/vagy részletekben
történő megfizetéséről,
d) köztemetés visszafizetéséről a 11. § (3) bekezdése alapján
dönt;
2. §
Temetési segély
A R. 9.§.(9) helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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Temetési segély az eltemettetés hónapját követő harmadik hónap
utolsó napját követően nem állapítható meg.
3.§
Természetben nyújtott szociális ellátások
Lakásfenntartási támogatás
A R. 10.§. helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(1)
Az önkormányzat:
a)
a normatív lakásfenntartási támogatást az Szt. 38. § (1)-(8)
bekezdése alapján,
b)
a normatív lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként
helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatást,
c)
e rendeletben szabályozott feltételekkel önálló helyi
lakásfenntartási támogatást nyújt.
(2)
A normatív lakásfenntartási támogatás mellett a döntéshozó
- kiegészítésként - havi rendszeres támogatást állapít meg,
melynek összege a normatív lakásfenntartási támogatás és a helyi
kiegészítő lakásfenntartási támogatás összegének a különbözete.
E paragrafus (1) bekezdésében nyújtott támogatásokat 1 évre kell
megállapítani.
(3) Helyi - kiegészítő és önálló - lakásfenntartási támogatás
állapítható
meg
tulajdonosnak,
bérlőnek,
albérlőnek,
haszonélvezőnek és szívességi lakáshasználónak ha
a
háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 300%-át és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja
szerinti vagyonnak külön-külön számított forgalmi értéke és
együttes forgalmi értéke sem haladja meg a 1.500.000.-Ft.
(4)
Támogatás állapítható meg komfort nélküli (ide értendő a
lakás céljára használt külterületi ingatlan is) komfortos,
félkomfortos, összkomfortos lakásban lakó szociálisan rászorult
kérelmező részére, a fentiekben felsorolt feltételek fennállása
esetén.
(5)
A támogatás megállapításakor a helyileg elfogadott
lakásnagyságot kell figyelembe venni, azonban a kérelmező és
családja ettől kisebb nagyságú lakásban él, a számítás alapja a
tényleges lakásnagyság.
(6)
A helyben elfogadott lakásnagyságot és az egy m 2–re jutó
elismert havi költség összegét – figyelembe véve Hajdúszoboszló
városban jellemző költségeket - a 2. sz. melléklet tartalmazza.
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(7) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege:
a)
helyi kiegészítő támogatás esetén az Szt. 38. § (6)
bekezdés a), b) pontjai és a (7) bekezdése alapján kell
kiszámítani, úgy, hogy a normatív és a helyi kiegészítő
támogatásnak együttes összege minimum 3.500.-Ft, valamint a
maximum összege nem haladhatja meg a 8.500 Ft-ot. A
támogatás összegét 100 Ft-ra kerekítve kell meghatározni,
b)
a helyi önálló támogatás esetén a jogosultak részére havi
3.500.-Ft támogatást kell megállapítani.
(8)
A természetben megállapított támogatás összegét a
támogatottnak a szolgáltatást nyújtó cég számlájára - a kérelmező
azonosító adatai és a részére megállapított támogatási összeg
megjelölésével - közvetlenül utalja át , évente kétszer a Pénzügyi
Iroda. Az albérleti díjra adott támogatás a kérelmező részére a
pénztárban készpénzben, havonta kifizethető.
(9) Az önkormányzat az alábbiakban felsorolt költségekhez 1-2,
szükség szerint 3 költségfajtához nyújt támogatást:
önkormányzati bérlakás lakbére,
szemétszállítási díj (120 literes kuka igénybevétele esetén a
díj 20-50%-a),
víz- és csatornahasználati díj,
távhőszolgáltatás díja,
gázfogyasztás költsége,
albérleti díj,
villamos energia díja,
egyéb költség (pl.: közös költség),
szén-, fa-, olajtüzelés költsége.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
4. §
(1) E rendelet 2011.szeptember 01.-én lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit csak a hatályba lépést követően beérkező
kérelmekre kell alkalmazni.
(2)

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg :

a) a R. 1.számú melléklet 3.pontjának b) alpontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
- azon közüzemi szálák másolata amelyre a támogatást
kéri,
b) a R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.
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2. sz. melléklet

A HELYI KIEGÉSZÍTŐ ÉS ÖNÁLLÓ LAKÁSFENNTARTÁSI
TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES FŐBB
MUTATÓSZÁMOK
Helyben elfogadott lakásnagyság:
TÖMBLAKÁS
A lakásban élők száma:
1 fő
2 fő
3 fő
4 fő
Elfogadható lakásterület /m2/:
45
55
65
75
CSALÁDI HÁZ
A lakásban élők száma:
1 fő
2 fő
3 fő
4 fő
Elfogadható lakásterület /m2/:
65
75
85
95

5 fő

6 fő

85

95

5 fő

6 fő

105

115

Abban az esetben, ha 6 személynél több lakik a háztartásban az
elfogadott lakásnagyság – mindkét lakástípus vonatkozásában minden további személy után 10-10 m2 –el növekszik.
Az önálló helyi lakásfenntartási támogatás összege nem lehet
kevesebb havi 3.500 Ft-nál.
A helyi kiegészítő lakásfenntartási támogatás összegének
megállapításánál az 1 m2-re jutó elismert havi költség: 500 Ft.

Hetedik napirend:
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Közüzemi Kft
ügyvezető igazgatója és Mészáros Sándor, a VgZrt vezérigazgatója.
Nyéki István: Az alapító okirat tervezetében történt néhány elírás,
ezeket pontosítaná. A tevékenységi körök felsorolásánál néhány helyen
átfedés van, tehát vannak tevékenységek, amelyek kétszer voltak
felsorolva. A vezérigazgató megbízása képviselő-testületi döntés
értelmében 2016. december 31. helyett 2016. április 30-ig szól. A
könyvvizsgáló megbízása pedig három évre szól.
Majoros Petronella: A két cég Felügyelő Bizottsága szeptember 6-i
együttes ülésén tárgyalta az előterjesztést és a felsorolt határozati
javaslatokat. A két Felügyelő Bizottság az őket érintő kérdésben,
amellyel egyébként korábban polgármester úr is egyetértett, javasolja,
hogy a Közüzemi Kft. felügyelő bizottsága a jelenlegi tagokkal olvadjon
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be a jogutód Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. felügyelő
bizottságába. Kérik továbbá, hogy akár az önkormányzati, akár a
víziközmű törvényben 2011. december 31-ig bekövetkező, az
önkormányzat vagyonát hátrányosan érintő változások esetén legyen
lehetőség a mostani döntés felülvizsgálatára. A két cég FEB-e
megköszöni a beolvadáshoz szükséges okiratok elkészítésében
közreműködők munkáját.
Dr. Sóvágó László: Egy nem érdemi részt szeretne pontosítani: nem
helyeselte korábban sem a képviselő asszony által elmondottakat. Nem
szeretné, ha ez a vita a két FEB összevonásáról szólna. Hajlandó egy
korrekt vitában, megfelelő időt hagyva megvizsgálni, hogy ez így
legyen-e vagy sem. Vannak kérdések, amelyeket tisztázni kell, például
mennyibe kerül a plusz három fő, mennyit fizet ezért az önkormányzat,
indokolt-e a kisebb Felügyelő Bizottság. Tartja azon véleményét, hogy
ezt a témát nyugodt körülmények között meg lehet fontolni. Ha most
többség van ez ügyben, akkor egy hónap múlva is többség lesz.
Majoros Petronella: A Felügyelő Bizottság annak tudatában hozta meg
ezt a döntését, hogy erről korábban volt szó. Ő a FEB döntését
tolmácsolta, amely módosító javaslat volt.
Dr. Sóvágó László: Szavazásra nem lesz bocsátva a döntés. Nem
javasolja, hogy a vitát ilyen irányba folytassák.
Majoros Petronella: Van-e arra lehetőség, hogy szünetet tartsanak?
Dr. Sóvágó László: Van lehetőség, de részéről nem lesz folytatva ez a
vita.
Radácsi Gusztáv: A dokumentumokat a Cégbírósághoz be kell
nyújtani.
Dr. Sóvágó László: Be lesz nyújtva az összevonásig, január 1-ig.
Legkésőbb a novemberi ülésen meg lehet vitatni a kérdést.
A képviselő-testület 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella,
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Radácsi
Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Dr. Papp Jenő, Marosi
György Csongor) szavazat és 1 tartózkodás (Máté Lajos) mellett
támogatta az előterjesztést és a következő határozatokat hozta:
178/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi
jogainak gyakorlója 2011. július 31-i fordulónapra elkészített
közbenső mérleget 685.505 eFt főösszeggeI, 44.756 eFt adózás
előtti és 39.470 eFt adózás utáni eredménnyel elfogadja. Az
adózott eredményt eredménytartalékba helyezi. A 2011. július 31-i
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fordulónapra elkészített mérlegre vonatkozó kiegészítő mellékletet
elfogadja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
179/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi
jogainak gyakorlója a Szücs Pál könyvvizsgáló által készített
"Független Könyvvizsgálói Jelentést" elfogadja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
180/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. tulajdonosi jogainak
gyakorlója a 2011. július 31-i fordulónapra elkészített közbenső
mérlegét 566.809 eFt főösszeggel, 55.289 eFt adózás előtti és
49.739 eFt adózás utáni eredménnyel elfogadja. Az adózott
eredményt eredménytartalékba helyezi. A 2011. július 31-i
fordulónapra elkészített mérlegre vonatkozó kiegészítő mellékletét
elfogadja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
181/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. tulajdonosi jogainak
gyakorlója a Bartha Katalin könnyvizsgáló által készített
"Független Könyvvizsgálói Jelentést" elfogadja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
182/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi
jogainak gyakorlója a 2011. július 31-i fordulónapra elkészített
vagyonmérleg tervezetet 685.505 eFt eszközök és 685.505 eFt
források főösszeggel elfogadja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
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183/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. tulajdonosi jogainak
gyakorlója a 20 II. július 31-i fordulónapra elkészített
vagyonmérleg tervezetet 566.809 eFt eszközök és 566.809 eFt
források főösszeggel elfogadja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
184/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint az átalakulás után létrejövő jogutód Hajdúszoboszlói
Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a jogutód
vagyonmérleg tervezetét 1.252.314 eFt eszközök és 1.252.314
eFt források főösszeggel elfogadja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
185/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi
jogainak gyakorlója a 2011. július 31-i fordulónapra elkészített
vagyonleltár
tervezetét
685.504.648.-Ft
eszközök
és
685.504.648.- Ft források főösszeggel elfogadja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
186/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. tulajdonosi jogainak
gyakorlója a 2011. július 31-i fordulónapra elkészített vagyonleltár
tervezetet 566.808.956.- Ft eszközök és 566.808.956.- Ft források
főösszeggel elfogadja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
187/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint az átalakulás után létrejövő jogutód Hajdúszoboszlói
Városgazdálkodási Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója a jogutód
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vagyonleltár
tervezetét
1.252.313.604.-Ft
eszközök
1.252.313.604.- Ft források főösszeggel elfogadja.

és

Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
188/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok tulajdonosi
jogainak gyakorlója a gazdasági társaságok .,Átalakulási
Vagyonmérleg Tervezetéről" Derzsényi Sándorné könyvvizsgáló
állal készített könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
189/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok tulajdonosi
jogainak gyakorlója a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.-nek a
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zrt-be történő beolvadására
vonatkozó "Beolvadási Szerződéstervezetet" elfogadja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
190/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok tulajdonosi
jogainak gyakorlója az Egyesülési Szerződés Tervezetet
elfogadja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
191/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete,
mint az egyesülésben résztvevő gazdasági társaságok tulajdonosi
jogainak gyakorlója a jogutód gazdasági társaság alapító
okiratának módosítását elfogadja.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: cégvezetők
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Nyolcadik napirend:
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és nem javasolja az ingatlan eladását. Az eredeti áron
történő licitálást támogatja.
Dr. Sóvágó László: Ezt az álláspontot is támogatni tudja.
Radácsi Gusztáv: Kérdést tett fel, melyre Lőrincz László válaszolt.
A képviselő-testület 5 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté
Lajos, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila), 2 nem (Harsányi István, Dr. Rácz
Tiborné) szavazat és 4 tartózkodás (Kanizsay György Béla, Marosi
György Csongor, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László) mellett nem
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
192/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nem járul hozzá az 5396 HRSZ.-ú önkormányzati ingatlan
értékesítéséhez Tankovszki András 4200 Hajdúszoboszló,
Semmelweis utca 64. szám alatti lakos részére.
Határidő: Felelős: -

Kilencedik napirend:
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László,
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Dr.
Papp Jenő, Marosi György Csongor) tartózkodás és ellenszavazat
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
193/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
hozzájárul a 3927/169 HRSZ.-ú önkormányzati közterületi ingatlan
bérbe adásához Karika Gábor Lehár Ferenc utcai lakos részére,
30.000.-Ft éves bérleti díjon, 30 napos felmondási határidővel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
okiratok aláírására.
Határidő: 2011. október 01.
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Felelős:

jegyző

Tizedik napirend:
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 4 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett
támogatta.
Kanizsay György Béla: Véleménye szerint a mai világban, amikor
egyre nehezebben élnek az emberek, az önkormányzatnak nem
szabad engedélyezni a játékterem létesítését. A szerencsejáték abba a
kategóriába tartozik, melyet a jelenlegi kormány további adókkal fog
sújtani.
Tóth Attila: A szerencsejáték általában egy megtűrt kategória, az
önkormányzat ne adja kifejezett hozzájárulását a tevékenység
folytatásához.
Kanizsay György Béla: Legalább ahol ráhatása van
önkormányzatnak, ott akadályozza meg ezt a tevékenységet.

az

Majoros Petronella: Ezek a gondolatok valósak lehetnek, de túllépnek
azon, amiről itt szó van. A vállalkozónak nyilván szükséges ez a lépés a
működéséhez. Ha sikerül a vállalkozásnak fennmaradnia, akkor az
önkormányzat is bérbe tudja adni ezt az épületet. Minden felnőtt el tudja
dönteni, hogy kíván-e ezeket a játékgépeket használni.
Kérdést Máté Lajos és Kocsis Róbert tett fel, melyre Nyéki István és Dr.
Vincze Ferenc válaszolt.
A képviselő-testület 6 igen (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László), 2
nem (Kanizsay György Béla, Tóth Attila) szavazat és 2 tartózkodás
(Máté Lajos, Radácsi Gusztáv) mellett a szükséges minősített
többséggel nem támogatta az előterjesztést és a következő határozatot
hozta:
194/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nem járul hozzá, hogy a 0554 HRSZ.-ú önkormányzati ingatlanhoz
tartozó iroda és oktató épületében jelenleg is működő Air
Cafe&Pub vendéglátó egységen belül a NIRMALAN Kft, 1 éves
próbaidővel, 30 napos felmondási határidővel, 1 egységre
vonatkozó II. kategóriájú játéktermet létesítsen.
Határidő: Felelős: -
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Tizenegyedik napirend:
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Nem támogatja a bizottság,
hogy "molinóerdő" szülessen a városközpontban. Javasolja, hogy az új
Művelődési Központ oldalán épüljön egy LED-fal, azon hirdethetnék a
vállalkozások reklámjaikat.
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést. A határozati javaslat első két bekezdését támogatta, a
harmadik bekezdést kéri törölni a bizottság.
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.

is

Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is
megtárgyalta az előterjesztést és a pénzügyi bizottsághoz hasonlóan
foglalt állást. Jegyző Úr vegye fel a kapcsolatot olyan városok
jegyzőivel, ahol már megoldották ezt a kérdést.
Radácsi Gusztáv: Javasolja, hogy az eredeti előterjesztést támogassa
a testület. A hivatal feladata lesz, hogy eldöntse, kinek ad engedélyt.
Dr. Sóvágó László: Vállalkozói fórumon egy vállalkozó kifejezett
kérése volt, hogy lehessen molinót kihelyezni a városban. Támogatja az
ízléses molinók kihelyezését. Korábban, ha egy állami cég szervezett
rendezvényt, annak megengedték a hirdetést.
Majoros Petronella: Már több alkalommal javasolta, hogy azokat a
vállalkozásokat, amelyek rendezvényt, fesztivált szerveznek, segítse az
önkormányzat azzal, hogy molinójukat ingyen kihelyezhessék. Egyetért
az ügyrendi és a pénzügyi bizottságok döntésével, javasolja
kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy az önkormányzat a nagy
tömeget megmozgató kulturális vagy szabadidős program reklámozása
céljából
biztosítson
lehetőséget
a
vállalkozások
számára
térítésmentesen, korlátozott időtartamban molinó kihelyezésére. Az
oktatási, kulturális és sport bizottság döntse el, hogy széles tömeget
érint-e a rendezvény, illetve hogy mennyi ideig maradjon kint a molinó.
Bármilyen vállalkozás viszont ne hirdethessen, csak programokat,
rendezvényeket szervező cég.
Dr. Sóvágó László: Minden olyan hirdetést támogatna, amely
esztétikus. Ki kell jelölni azt a helyet, ahol elhelyezhetik a molinókat.
Nem szükséges bizottsági döntés sem, a hivatal eldöntené, hol lehet
kitenni és esztétikus-e a molinó.
Marosi György Csongor: Javasolja, hogy mivel a táblák kihelyezését
is a hivatal végzi, az ezzel foglalkozó műszaki szakember döntse el,
meddig legyen kihelyezve a molinó. Nincs különbség a között, hogy egy
egyesület, egy non-profit szervezet, egy városi intézmény szervez
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rendezvényt, vagy egy vállalkozó. Engedélyezni kell a molinók
kihelyezését. Meg lehet határozni egy minimális térítési díjat is, ez
bevételt generál az önkormányzatnak.
Máté Lajos: Nem érti, a pénzügyi bizottság pontosan miről is
határozott. Egyesek arról beszélnek, hogy csak rendezvényszervezés
irányába menjen a dolog, mások pedig mindent engednének hirdetni.
Egyértelműsíteni kell a határozatot. Támogatni tudja, hogy civil
szervezet, vállalkozás által szervezett rendezvényt hirdethessenek, de
akár nem helyi programokat is lehessen hirdetni, pl. a virágkarnevált.
Azt viszont nem támogatja, hogy vállalkozók a saját folyamatos üzleti
tevékenységüket hirdessék molinókon.
A képviselő-testület a határozati javaslat első két bekezdését 11 igen
szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz
Tiborné, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay
György Béla, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Marosi György Csongor),
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; azt a javaslatot, mely
szerint hivatalos engedéllyel, esztétikusan, meghatározott helyen
lehessen molinót kihelyezni 9 igen (Kocsis Róbert, Harsányi István, Dr.
Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila,
Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Marosi György Csongor), 1 nem
(Majoros Petronella) szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Papp Jenő) mellett
támogatta; azt a javaslatot, mely szerint csak eseményekre,
rendezvényekre lehessen molinót kihelyezni 9 igen (Kocsis Róbert,
Majoros Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Tóth Attila,
Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Marosi György
Csongor) szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó László) mellett
támogatta; azt a javaslatot, mely szerint egy jelképes összegre tegyen
javaslatot a hivatal 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella,
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Radácsi
Gusztáv, Tóth Attila, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő, Marosi György
Csongor) és 1 nem (Kanizsay György Béla) szavazat mellett támogatta
és a következő határozatot hozta:
195/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
utasítja a jegyzőt - tekintettel a közúti közlekedésről szóló 1988.
évi I. törvény ide vonatkozó módosítására is - a közterületi
reklámhordozókra
megkötött
hatósági
szerződések
felülvizsgálatához szükséges beszámoló, illetve azzal egyidejűleg
a többször módosított közterület-használat, közterület-hasznosítás
helyi szabályairól szóló 5/2009. (II.26.) önkormányzati rendelet
szükség szerinti módosításának előkészítésére.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, vizsgálja meg az üzleti célú,
kulturális vagy sport rendezvények molinón történő hirdetésének
lehetőségét, valamint az átépülő Kovács Máté Művelődési
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Központ és Könyvtár épületének homlokzatán mozgógép
vetítésére is alkalmas LED fal telepítésének feltételeit.
Az önkormányzati rendelet tervezete tartalmazza az alábbi
szabályozási javaslatokat jogszabályi formában:
- molinót csak meghatározott helyen, esztétikusan, hivatalos
engedéllyel lehessen kihelyezni;
- ezeken csak események, rendezvények hirdethetők, cégek üzleti
tevékenysége nem;
- jelképes díjra tegyen javaslatot a hivatal ezen hirdetési módra
vonatkozóan.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: jegyző

Tizenkettedik napirend:
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 6 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett támogatta.
Lehetőség nyílik három utcában útszőnyegezés elvégzésére.
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta a határozati javaslat
módosításával, mivel a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége hozott egy határozatot, megkéri Főmérnök
Asszonyt, olvassa fel ezt a határozatot.
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Augusztus végén kötelezést kaptak a
Közlekedésfelügyelettől, mivel bejárást tartottak, ahol vizsgálták a
vasútvonal
mentén
található
átjárók
közlekedésbiztonsági
megfelelőségét. Hiányosságokat állapítottak meg az önkormányzatra
vonatkozóan is. Két részre van bontva a kötelezés tárgya: gallyazási,
metszési munkálatokat kell végezni, hiányzó táblákat kell kihelyezni,
melyet a városfejlesztési, műszaki bizottság saját hatáskörében
rendezett. Van egy útburkolatfelújítási része is: az Ádám-dűlőig a
Kötelesi vasúti átjárónál 150-150 méterre mindkét oldalon fel kell újítani
az útburkolatot. A minimális beavatkozás kalkulált költsége 2 millió
forint, de a teljes felújításhoz közel 6 millió forintra lenne szükség. A
rövid határidőig csak a minimális felújítást kellene elvégezni. Kéri a
testületet, hogy a 2 millió forintot bocsássa az iroda rendelkezésére
abból a 27 milliós megtakarításból, melyet a "belterületi útfelújítási
pályázat" címszó alatt szeretnének átcsoportosításra kérni.
Radácsi Gusztáv: Az Ádám-dűlő jóval messzebb van a vasúti átjárótól,
semmi köze nincs a 150-150 méterhez.
Dr. Rácz Tiborné: A költségvetés megtakarítással rendelkezik ezen a
téren, tehát belefér a 2 millió forint. Bizottsági ülésen elhangzott a
képviselők részéről, hogy indokolt a kátyúzás.
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Majoros Petronella: Vannak a városban olyan utcák, amelyek
felújítása látszólag is indokoltabbnak tűnik.
Kérdést Majoros Petronella és Dr. Papp Jenő tett fel, melyre Szilágyiné
Pál Gyöngyi válaszolt.
A képviselő-testület az elhangzott módosítással együtt 10 igen (Kocsis
Róbert, Majoros Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr.
Sóvágó László, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Dr.
Papp Jenő, Marosi György Csongor) szavazat és 1 tartózkodás
(Radácsi Gusztáv) mellett támogatta az előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
196/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata támogatja pályázat
benyújtását az Észak-alföldi Operatív Programok keretében
önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztésére kiírt
pályázati felhívásra (kódszám: ÉAOP-3.1.2/A-11) támogatás
elnyerésére.
Az alábbi utcák vonatkozásában javasolja az előkészítési munkák
megkezdését:
Hőforrás utca teljes szakasza
Kossuth utca teljes szakasza
Luther - Hőgyes utca (Luther utca és Kossuth utca közé eső
szakasza)
A pályázat előkészítésére bruttó 15 Mft keretösszeget biztosít az
alábbi költségvetési kereteken felszabaduló pénzmaradványokból,
melyeket a városi költségvetésben „ÉAOP belterületi utak
felújítása pályázat” megnevezéssel és bruttó 27 Mft összeggel egy
soron von össze:
- Gábor Áron utca rekonstrukció keretből 11.900,-eFt
- útszőnyegezés keretből 1.800,-eFt
- útépítés keretből 12.900,-eFt
- gyalogátkelőhely telepítése keretből 400,-eFt
A megállapított keretösszeg az alábbi munkálatok elvégzésére
nyújt fedezetet az előterjesztés szerint:
projektterv és pályázatkészítés
engedélyes műszaki tervdokumentációk elkészítése
engedélyezési, eljárási díj költségek
Az útburkolatok szükség szerinti felújításán, átépítésén túl az
alábbi elemek beépítését javasolja a tervekben szerepeltetni:
csapadékvíz elvezetésének megoldása a teljes érintett
szakaszon;
közvilágítási hálózat szükség szerinti átépítése
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csatlakozó csomópontok és azok járdakapcsolatainak
szükség szerinti átépítése, tekintettel az akadálymentes
közlekedésre;
szabályos parkolóhelyek kialakítása, különös tekintettel a
Hőforrás utca elejére;
meglévő buszöblök, peronok felújítása, lehetőség
függvényében esőbeállók kiépítése;
csúszásgátló burkolat létesítése legalább 1 db meglévő
gyalogátkelőhely vagy veszélyes útkanyarulat előtt, baleseti
gócpont helyszínén
Utasítja a jegyzőt, az előkészítési munkálatok mielőbbi
megkezdéséhez
szükséges
intézkedések
megtételére,
felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződések
megkötésére.
Az elkészült engedélyes tervdokumentációk és tervezői
költségvetések ismeretében a képviselő-testület a későbbiekben
dönt a pályázat konkrét műszaki tartalmáról.
A 100. sz. Budapest-Záhony vasútvonal Hajdúszoboszló területét
érintő vasúti átjárók forgalombiztonsági felülvizsgálata során a
Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége
által kiadott HA/ÚT/NS/B/457/5/2011. sz. határozat - kötelezés alapján az Ádám dűlő
Kötelesi út vasutat keresztező
útburkolatának – a vasúti átjárótól mindkét irányban 150-150 m
hosszon - kátyúzására és részleges felújítására bruttó 2 Mft
összeget biztosít a képviselő-testület az „ÉAOP belterületi utak
felújítása pályázat” városi költségvetési keretből.
Határidő: műszaki tartalom meghatározására 2011. december 31.
pályázat benyújtására 2012.január 31.
Felelős: polgármester
jegyző

Tizenharmadik napirend:
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és támogatta.
A képviselő-testület 9 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella,
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila,
Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő) és 2 nem (Marosi
György Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat mellett támogatta az
előterjesztést és a következő határozatot hozta:
197/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat

23

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az alábbi 18. számú
közbeszerzéssel egészíti ki:
-

közbeszerzés tárgya: Városi Bölcsőde felújításához kapcsolódó
eszközbeszerzés (ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0008)
közbeszerzés típusa: árubeszerzés
tervezett eljárásrend, eljárástípus: általános egyszerű, 3
ajánlattevős
tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2011. szeptember
előzetes összesített tájékoztató: nem
Határidő:
Felelős:

folyamatos, illetve 2011. december 31.
polgármester

Tizennegyedik napirend:
A képviselő-testület 9 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella,
Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila,
Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Dr. Papp Jenő) és 2 nem (Marosi
György Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat mellett támogatta az
előterjesztést és a következő határozatot hozta:
198/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: Felelős: -

Tizenötödik napirend:
Dr. Sóvágó László: Annyival egészíti ki, hogy a városba látogatott a
bad-dürrheim-i és a késmárki küldöttség.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros
Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László,
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Dr.
Papp Jenő, Marosi György Csongor) tartózkodás és ellenszavazat
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
199/2011. (IX. 8.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: Felelős: 24

Tizenhatodik napirend:
A,
Dr. Rácz Tiborné: Elfogadja
interpellációjára adott választ.

kutyasétáltatással

kapcsolatos

B,
Máté Lajos: Elfogadja a volt Szabadság szálló mögötti magánterület
elhanyagolt állapota miatti interpellációjára adott választ.
C,
Harsányi István: Elfogadja a Délibáb szálloda előtti parkolóhelyek
használatával kapcsolatos kérdésére adott választ.

Kérdések:
Majoros Petronella: Néhány héttel ezelőtt megindult a várost
körbehálózó kerékpárút tanulmánytervének elkészítése. Hol tart ez a
tanulmányterv, elkészült-e?
Dr. Sóvágó László: Ez egy hosszabb tanulmány. Elkészült, meg kell
ismerni a tartalmát.
Radácsi Gusztáv: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Az útépítés
mikor kezdődik meg, különösen a város külső részein? Ha bejön az
esős idő, nem tudnak dolgozni a munkások, sem közlekedni az ott
lakók.
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A munkaterület átadásra került, a jóváhagyott
ütemterv szerint az útépítésekkel fognak kezdeni, a Százados utcán
legelőször, ezt követi a Földesi utca, ezzel párhuzamosan fogják az
előkészületeket elkezdeni az útszőnyegezési munkálatokra. A Gábor
Áron utcán első körben az elektromos hálózat átépítése szükséges,
majd a csapadékvíz-elvezetés, azt követően lehet a burkolatokat
megépíteni. December 15-e a határidő a munkálatok befejezésére, de
az időjárás közbeszólhat.

Interpellációk:
Kanizsay György Béla: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A
Vásártér sor belvízelvezetésével kapcsolatban kért szót. Augusztus 6án ismét kiöntött a csatorna, amely elvezeti a belvizet. A TIGÁZ-nak a
területére eső összes csapadék ezen a csatornán keresztül folyik el. A
Tirefon által üzemeltetett telephely alatt megy egy zárt rendszerű
csapadékvíz-elvezető rendszer, amely mérések alapján csak 1 cm-es
lejtéssel bír. Kétszer volt már mosatva a csatorna, de ez nem
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megoldás. Négy lakóházat veszélyeztetett a belvíz. A problémát még
az idén orvosolni kell. Mészáros Úr megígérte, hogy elkezdődnek a
folyamat előkészületei. Nincs még egy olyan utca a városban, ahol a
belvíz ilyen problémát jelentene. Nem szabad megvárni, amíg újra kiönt
a csatorna. Javasolja, hogy a TIGÁZ vízelvezető rendszerét
haladéktalanul válasszák le erről a csatornáról, illetve a Tirefon
területén lévő zárt rendszert meg kell szüntetni.
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Képviselő Úr elmondta a megoldást, a
tervezők már dolgoznak, talán hónap közepére elkészülnek a tervek,
ezt követően lehet majd látni, milyen beavatkozások szükségesek és
mennyibe fog ez kerülni. Következő ülésre készül javaslat erre
vonatkozóan.
Majoros Petronella: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját.
Néhány hónappal ezelőtt döntött a testület a város csapadékvízelvezető rendszerének felújításáról szóló pályázat benyújtásáról. Kéri,
Főmérnök Asszonyt, vizsgálja meg, hogy a sós víz leválasztása a
Semmelveis utcai csatornáról lehetséges-e, van-e mód rá, hogy erre is
be legyen nyújtva a pályázat. Az elmúlt időszakban súlyos gondok
adódtak ebben az utcában. Szintén lakossági megkeresésre kér
intézkedést a Kabai útfél felé a Keleti-főcsatorna irányában található
kerékpárúttal kapcsolatosan, amely sok helyen megrongálódott, kátyús,
kéri az irodát, mérje fel, mekkora összegre lenne szükség a hibák
kijavítására.
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.

Bejelentések:
Kanizsay György Béla: A júniusi testületi ülésen beszélt a gyermekek
étkezésének igénybevételével kapcsolatban arról, hogy több
intézményben nem adják oda a kifizetett ételt, arra hivatkozva, hogy a
szakhatóságok ezt nem engedélyezik. Megkereste ez ügyben az
illetékes szakembert, aki elmondta, hogy semmilyen szabály nincs erre
vonatkozóan. Megérkezett a hivatalos állásfoglalás is ezzel
kapcsolatosan, amit átad Varga Imre irodavezető úrnak és kéri,
továbbítsa ezt az intézményvezetőknek.
A képviselő-testület 16.05 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.

K.m.f.
Dr. Sóvágó László
polgármester

Dr. Vincze Ferenc
jegyző

26

