
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
március 20-án, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Kanizsay György Béla, Kocsis 

Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Dr. Papp Jenő, Tóth Attila, Dr. Rácz Tiborné, Harsányi István, 
Örvendi László, Radácsi Gusztáv képviselők, Dr. Vincze Ferenc 
jegyző, Dr. Sléder Tamás aljegyző, Lőrincz László irodavezető-
főkönyvelő, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, Kunkliné Dede Erika 
egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes, Dr. Korpos Szabolcs 
technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő 
állampolgárok. 

 
Radácsi Gusztáv képviselő 14.31 órakor érkezett.           
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 
határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását és 
elfogadását javasolta.  
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását 10 igen 
szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Sóvágó László, 
Tóth Attila) és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) támogatta (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

45/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. március 
20-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 

Napirend: 
 

1. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról. 
Előadó: rendőrkapitány 

 
2. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum magasabb vezetői állására kiírt 

pályázat elbírálására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 
3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői - álláshely 

- pályázatának kiírására. 
Előadó: polgármester 

 
4. Előterjesztés a Városi Bölcsőde magasabb vezetői kinevezésére. 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 
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5. Előterjesztés a szociális alapellátások 2014. évi térítési díjairól. 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 
 

6. Előterjesztés településrendezési tervek K-7 jelű módosításához szükséges 
önkormányzati döntésekről. 
Előadó: mb. főépítész 

 
7. Előterjesztés a 2014. évi útszőnyegezésről. 

Előadó: polgármester 
 

8. Előterjesztés a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és 
díjakról szóló 10/1996. (V. 30.) Ör. számú rendelet módosítására. 
Előadó: polgármester 

 
9. Előterjesztés közterületi térfigyelő kamera-rendszer bővítéséről. 

Előadó: aljegyző - igazgatási irodavezető 
 

10. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2014. évi intézkedési tervére. 
Előadó: főmérnök 
 

11. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 2014. évi 
közbeszerzési tervéről. 
Előadó: polgármester 
 

12. Előterjesztés a kondi park létesítésének helyszínéről. 
Előadó: főmérnök 

 
13. Válasz interpellációra a Nádudvari úton megsüllyedt aknafedelekkel és a 

Törökdomb utca forgalmi rendjével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 

 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Gali Sándor rendőrkapitány és Dr. Tóth János 
rendőr alezredes, megyei főkapitány-helyettes. 
 
Dr. Gali Sándor: Az elkészített tájékoztató eltér a korábbi évek gyakorlatától. Tavaly 
év végén ugyanis országosan egységes lett a testületi ülésekre készítendő 
beszámoló formai, tartalmi követelménye. A tájékoztató alapjául az Egységes 
Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika szolgál. A város közbiztonsága 
a tavalyi évben stabil volt. Hatékony volt a rendőri tevékenység, hiszen javult a 
nyomozási eredményesség. A bírósági előállítások száma 45-re emelkedett. Az 
idegenforgalmi szezon biztosítására komoly erőfeszítéseket tettek, ebben szerepe 
volt az önkormányzat támogatásának 2 millió Ft összegben. A besurranásos lopások 
száma 36-ról 7-re csökkent. Hatékony közlekedésrendészeti ellenőrzéseket végeztek 
az elmúlt évben. Jóval több ittas vezetőt szűrtek ki, mint korábban, ennek is 
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köszönhető, hogy csökkent a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Rendszeres 
lett a zártkertek, peremrészek ellenőrzése, a polgárőrök, mezőőrök segítségével. 51 
főt vettek őrizetbe tulajdon ellen elkövetett bűncselekmények miatt. Szeptember 1-től 
bűnmegelőzési tanácsadó került kinevezésre, aki a két középfokú oktatási 
intézményben végez tanácsadást, hetente kétszer, illetve az általános iskolákban 
folytatódik a DADA-program, illetve az idősek részére is rendszeresen tartanak 
bűnmegelőzési előadásokat. Március 1-től 13 fő került kinevezésre, egy éves 
próbaidőre a rendőrkapitányságon, így sikerült megduplázni a közterületre 
vezényelhető rendőrök számát. Ehhez kell még elmondani, hogy szeptembertől 
országos rendőrfőkapitány úr a megyében elrendelte a közterületi rendőri jelenlét 
megerősítését, így jelenleg megháromszorozódott a rendőrök száma, 50%-uk 
gyalogos rendőr. A tavalyi évben a rendőrség felhasználta munkájához a lakossági 
véleményeket, észrevételeket is.  
 
Majoros Petronella: Hajdúszoboszló vonzáskörzetében több zártkert található, 
melyekben a dűlők elnevezése megváltozott, vagy hiányoznak a dűlők nevei. 
Okoznak-e ezek gondot a felderítések során?  
 
Gali Sándor: Jelenleg is okoz néha problémát a dűlőutak megtalálása, különösen, 
ha új kollegák érkeznek a rendőrséghez. Azért is bízta a körzeti megbízottakra a 
dűlőutak felderítését, mert ők már ismerik azt a területet.  
 
Kocsis Róbert: Szerepel az anyagban, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 
az elmúlt öt év átlagához képest emelkedett, a garázdaságok száma 2013-ban a 
legmagasabb volt az elmúlt öt évet tekintve. Kis mértékben emelkedett a lopások 
száma, illetve 2012-höz képest jelentősen emelkedett a lakásbetörések száma. 
Hogyan látja ezt kapitány úr? Tartós ez a tendencia, vagy csak eseti 
„statisztikaromboló” dolgokról van szó?  
 
Gali Sándor: Az anyagban a befejezett nyomozások szerepelnek, a tavalyi évben 
jóval több adat lett feldolgozva, tehát a statisztika nagyobb számokat mutat.  
 
Máté Lajos: Gratulál az elkészített anyaghoz. Elhangzott, hogy a költségvetésben 
pluszforrást kap a rendőrség a rendőri jelenlét megerősítésére. Hogyan látszik ez 
hasznosan felhasználhatónak, milyen időszakra és milyen tevékenységekre 
korlátozódik? Tisztában van az önkormányzat korlátaival és lehetőségeivel, de 
köztudott, hogy a „nepper”- kérdést ez idáig sem sikerült megoldani és ez a 
lakosságot is egyre jobban zavarja.  
 
Gali Sándor: A támogatási összeget nem a „nepper”- kérdésre kérték és nem is arra 
fordították, hanem idegenforgalmi, turisztikai rendőri feladatokra, úgy mint az 
erőszakos bűncselekmények, betöréses lopások visszaszorítása. Természetesen 
mindent el fog követni a rendőrség a törvényes keretein belül, hogy ez a probléma is 
megoldódjon.  
 
Kocsis Róbert: A mai ülésen tárgyalja a testület a térfigyelő kamerák bővítéséről 
szóló előterjesztést. Arra vonatkozik kérdése, hogy fontosnak tartja-e kapitány úr 
olyan helyszínre, területre koncentráló kamera kihelyezését, amely valóban 
neuralgikus problémára jelenthet megoldást?   
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Gali Sándor: Jó példa erre a gyógyfürdő helyzete, ahol korábban több mint száz 
lopást regisztráltak, a térfigyelő kamera felhelyezése után ez a szám kettőre 
csökkent. Már tavaly is leírta, hogy hol tartanák célszerűnek a rendőrök kamerák 
kihelyezését. Az előterjesztésben szereplő helyszínek mellett ide sorolja a Dózsa 
György út, a Hősök tere, illetve a Szilfákalja utcát, valamint a ki- és bevezető utakat.  
 
Dr. Tóth János: Nem igényelnek különösebb megerősítést a beszámolóban leírtak 
és a kapitány úr által elmondottak. Azok az intézkedések, melyeket az országos 
rendőrfőkapitány úr kérésére év vége óta végrehajtanak, olyan eredményeket 
hoztak, amelyek a számadatokban is megjelentek, kedvező irányba mozdult el a 
bűnügyi statisztika. A beszámoló korrekt számadatokat tartalmaz. A jövőre 
vonatkozó feladatok komplex, megyei szinten is megjelennek, illetve településekre 
lebontva is. Szó esett egyes bűncselekmények számáról, a statisztika 
sajátosságairól. Ez egy követő statisztika, itt időszerűségi problémák vannak. A 
város statisztikájában ugyan látszólag nincs javulás, de elhangzott, hogy a befejezés 
aktivitása, gyorsulása, komolyabb mértékű megjelenése tette ilyenné a statisztikát. 
Megköszöni az önkormányzat eddigi támogatását, segítségét a rendőrség 
munkájához. A cél közös: a lakosság élhető környezetének megteremtése.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót 12 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

46/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hajdúszoboszló 
Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékoztatót tudomásul 
veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős: -  

 
 
Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Bihari-Horváth László pályázó.  
 
Dr. Sóvágó László: Megkérdezi a pályázót, hogy nyílt vagy zárt ülést kér?  
 
Bihari-Horváth László: Nyilvános ülést kér.  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 4 igen szavazat mellett egyhangúlag támogatta a pályázatot.  
 
Varga Imre: A határozati javaslatot kívánja módosítani, mivel a pályázó május 1-től 
tudja elvállalni a vezetői állást, így 2014. május 1-től 2019. április 30-ig szól a 
megbízás.  
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Máté Lajos: Bizottsági ülésen felmerült az összeférhetetlenség kérdése. Sikerült-e 
megoldani ezt a problémát?  
 
Varga Imre: Az elvi állásfoglalásban az szerepelt, hogy a pályázó múzeumban 
dolgozik és olyan vállalkozása van, amely erre a tevékenységre vonatkozik. Abban 
egyeztek meg a pályázóval, hogy vállalkozói igazolványát, vállalkozását nem szünteti 
meg, de múzeumvezetői állását tekinti elsődlegesnek.   
 
Kocsis Róbert: Javasolja, hogy maga a pályázó fejtse ki erről véleményét, mert a 
későbbiekben találgatásokra adhat okot, hogy mi is ez az összeférhetetlen 
tevékenység.  
 
Bihari-Horváth László: Megköszöni, hogy ebben a nagy múltú városban pályázhat 
a múzeumvezetői állásra. Évek óta foglalkozik múzeumfejlesztéssel. Több 
falumúzeum, muzeális gyűjtemény létrehozója. Eddig közel 30 millió forint pályázati 
támogatást sikerült ezeknek a fejlesztésére elnyernie. Vállalkozói tevékenysége 
jelenleg is ezeknek a kiállítóhelyeknek a fejlesztésére irányul. A múzeum vezetése 
olyan kapcsolati hátteret, lobbi tevékenységet kíván meg, ami lehetővé teszi azt, 
hogy ide lehessen vonni azokat a külső erőforrásokat, amelyek lehetővé teszik az 
intézmény fejlesztését.  
 
Dr. Sóvágó László: Amennyiben a pályázó kapja a megbízást, – mivel kívülálló - a 
múzeum létszámát egy fővel csökkenteni kell.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést az elhangzott módosítással együtt 12 igen 
szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

47/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális 
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 50. §-ában biztosított jogkörében eljárva, 2014.05.01-től 
2019.04.30-ig Bihari-Horváth Lászlót bízza meg a Bocskai István Múzeum 
magasabb vezetői feladatainak ellátásával.  
 

Bihari-Horváth László garantált illetményét a H fizetési osztály 2 fizetési 
fokozatában 135.975.-Ft-ban, további szakképesítésért járó illetménynövekedését 
9.520.-Ft-ban, kerekítve, összesen: 145.495.-Ft, magasabb vezetői pótlékát a 
pótlékalap 150 %-ában, azaz 30.000.-Ft-ban, nyelvpótlékát 10.000.-Ft-ban, havi 
illetményét összesen 185.495.-Ft-ban állapítja meg. 
A képviselő-testület felkéri jegyzőt a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói 
és adminisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert 
az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő:   2014. május 1., illetve értelemszerű  
Felelős:     jegyző 
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Harmadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság mai ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és 2 igen szavazat, 2 tartózkodás mellett nem 
támogatta az előterjesztést.  
 
Varga Imre: A kormányhivatal illetékesei kérdésekkel fordultak a hivatalhoz a 
televízió működését illetően és több telefonbeszélgetés, levelezés alapján az 
alábbiakról tájékoztatja a képviselő-testületet: a pályázati kiírást mindenképpen 
javasolják elkészíteni és a pályázatot meghirdetni, mivel magasabb vezetői 
megbízás pályázati kiírás nélkül nem születhet meg. Elsődlegesen a pályázati 
felhívásban, az előterjesztés második oldalán, a képesítési feltételek résznél a 
legalább szakirányú felsőfokú szakképzettséget módosítani szükséges felsőfokú 
szakirányú képzettségre. Ennek az az indoklása, hogy a Kjt. 23. § (1) bekezdése és 
a törvényhez fűzött indokolás alapján magasabb vezető kizárólag felsőfokú iskolai 
végzettséggel (főiskola, egyetem) rendelkező közalkalmazott lehet. Ez az előírás az 
irányadó a szolgáltató költségvetési szervként működő költségvetési szervek – mint 
a Hajdúszoboszlói Városi Televízió – magasabb vezetői állására kiírandó pályázat 
elfogadásakor. A Belügyminisztérium Személyügyi Főosztálya szakmai tanácsadója 
is erre az álláspontra helyezkedett. Másodsorban tájékoztatásként mondja el, hogy a 
Kjt. 20/B. § (1) bekezdése szerint a magasabb vezetői állás betöltésére pályázatot 
kell kiírni. Ezt a képviselő-testület teheti meg. Nem adható magasabb vezetői 
megbízás pályázat kiírása nélkül az intézményvezetőnek, igazgatónak. Magasabb 
vezető csak pályázati eljárás keretében, legfeljebb 5 évre bízható meg. Amennyiben 
a költségvetési szerv magasabb vezetője lemond, vagy lejár a vezetői megbízatása, 
akkor pályázatot kell kiírni és annak elbírálásáig a költségvetési szerv szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott helyettes – 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 13. § (1) g, pont – látja el az intézményvezetői feladatokat.  Sajátos eset a 
városi televízió működése. Az intézményvezető lemondása után nem maradt 
szakmai közalkalmazott, csak a gazdasági vezető.  
 
Máté Lajos: Mennyi időn belül kell kiírni a pályázatot? Van-e időbeli korlát? Létezhet-
e olyan eset, hogy kiírunk pályázatot, de nem most?  
 
Varga Imre: Törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak a pályázatot kiírni. E 
nélkül nem nevezhető ki a televízió élére intézményvezető. Ezt a következő testületi 
ülésre kell megtenni.  
 
Marosi György Csongor: Ha jól értelmezi, eddig nem hangzott el olyan döntés, 
hogy a képviselő-testület bárkit is kinevez intézményvezetőnek. Időbeli határa nincs 
annak, hogy mikorra kell kiírni a pályázatot. Alpolgármestert sem választott 4 év alatt 
a testület. Semmi nem írja elő, hogy most azonnal döntenie kell a testületnek.   
 
Varga Imre: A határozati javaslat végén szerepel, hogy december 31-ig a televízió 
magasabb vezetői beosztásának ellátásával Tibai Irmát bízza meg. Ez magasabb 
vezetői megbízás.  
 
Marosi György Csongor: Kéri, hogy külön szavazzon a testület a pályázati kiírásról.  
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A képviselő-testület 2 igen (Dr. Sóvágó László, Tóth Attila), 3 nem (Kanizsay György 
Béla, Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő) szavazat és 7 tartózkodás (Harsányi 
István, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv) mellett (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) nem 
támogatta a pályázat kiírását; 11 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) 
szavazat és 1 tartózkodás (Tóth Attila) mellett (a döntéshozatalban 12 fő vett részt)  
támogatta, hogy 2014. december 31-ig Tibai Irmát bízza meg a városi televízió 
vezetésével és a következő határozatot hozta:  
 

48/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió magasabb vezetői beosztására pályázat kiírását nem támogatja. 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió (4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7. sz.) magasabb vezetői 
beosztásának ellátásával 2014. április 1-től a pályázati eljárás lezárultáig, 
legkésőbb 2014. december 31-ig Tibai Irmát (4200 Hajdúszoboszló, Bányász 
utca 40. sz.) bízza meg. 
Garantált illetményét az „E” fizetési osztály 10. fizetési fokozat 75 %-ban 88.500.-
Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 307,5%-ában, azaz 61.500.-Ft-
ban, havi illetményét összesen 150.000.-Ft-ban állapítja meg. 

 
Határidő:   2014. április 1., illetve értelemszerűen 
Felelős:     jegyző 

 
Negyedik napirend:   
 
Dr. Sóvágó László: Megkérdezi a jelenlevő pályázókat, hogy nyílt vagy zárt ülést 
kérnek-e a napirend tárgyalásával kapcsolatosan.  
 
Ujvárosiné Aranyi Margit: Nyílt ülést kér.  
 
Szoboszlainé Zabos Petra: Nyílt ülést kér. 
 
Tóth Attila: Két bizottság állásfoglalását ismerteti. A Pályázatelbíráló Bizottság 
ülésén sorrendiséget állított fel, ahol első helyre Szoboszlainé Zabos Petrát, második 
helyre pedig Ujvárosiné Aranyi Margitot rangsorolta. Az Egészségügyi, Szociális 
Bizottság pedig egyhangúlag Szoboszlainé Zabos Petrát támogatta.  
 
Kanizsay György Béla: Irodavezető-helyettes Asszonytól kérdezi, hogy a 
Bölcsődében dolgozók foglaltak-e állást, kit támogattak a pályázók közül? A 
dolgozók véleményét is nagyon fontosnak tartja. 
 
Kunkliné Dede Erika: A Közalkalmazotti Tanács egyik tagja képviseli a Bölcsőde 
dolgozóit, de teljes létszámot nem kérdeztek.  
 
Kocsis Róbert: A Közalkalmazotti Tanács vezetőjének az elbíráláskor egy 
szavazata volt a kialakult eredményben.  
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Radácsi Gusztáv: Szabályos-e így az elbírálás, ahogy történt? Korábban minden 
dolgozót megkérdeztek, most csak egy ember döntött.  
 
Kunkliné Dede Erika: A jogszabályoknak megfelelően járt el a bizottság.  
 
Kocsis Róbert: Amikor először tárgyalta a bizottság a pályázatokat, akkor sem 
kérdeztek meg minden dolgozót. Számára az a szokatlan, hogy két bizottság 
tárgyalta a témát, az előző ülésen ő is jelen volt, a szavazata tükröződik az akkori 
eredményben. Az azt követő ülésen viszont nem volt jelen, csak három bizottsági tag 
szavazott. Lehet, hogy másképp alakult volna a szavazás eredménye. Jogszerű-e, 
hogy két fordulóban foglalkozik a bizottság ezzel a kérdéssel?  
 
Tóth Attila: Nem két fordulóról van szó, hanem két különböző bizottság tárgyalta, 
attól függetlenül, hogy a tagok személye átfedést mutatott. Jogszabály írta elő a 
Pályázatelbíráló Bizottság létrejöttét, viszont az Egészségügyi, Szociális Bizottság 
döntött a kérdésben.  
 
Kocsis Róbert: Nincs könnyű helyzetben a képviselő-testület. Két olyan pályázó 
pályázatáról kell dönteni, akinek nincs vezetői tapasztalata vagy bölcsődevezetői 
gyakorlata. A szakmai tapasztalat hiánya nagy probléma. Furcsának találná, ha egy 
olyan pályázót bízna meg a testület, akinek nincs vezetői gyakorlata egy olyannal 
szemben, aki 17 éve kisgyermeknevelő a bölcsődében.  
 
Kanizsay György Béla: Valóban nincs könnyű helyzetben a képviselő-testület, 
viszont a Közalkalmazotti Tanács, mint a dolgozók képviselője, illetve a 
Pályázatelbíráló Bizottság – amely szakemberekből áll – véleményére hagyatkozik, 
akik Szoboszlainé Zabos Petrát javasolják vezetőnek.  
 
Dr. Papp Jenő: A múltkori döntés arról szólt, hogy egy magasan kvalifikált, képzett 
hölgyet elutasított a képviselő-testület, amelyet a Közalkalmazotti Tanács első helyen 
javasolt. Ma sem érti, ez miért történt.  
 
Dr. Sóvágó László: A bizottság ülésén kellett volna azokat a problémákat 
megvitatni, amelyek szerint nem jó javaslat született. Nehéz lenne a közvéleménynek 
megmagyarázni, hogy miért nem a szakemberek által javasolt személyt támogatja a 
testület. Ő a szakma javaslatára hagyatkozik.  
 
A képviselő-testület Szoboszlainé Zabos Petra pályázatát 6 igen szavazat (Kanizsay 
György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) és 6 tartózkodás (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné) mellett nem támogatta 
(a döntéshozatalban 12 fő vett részt); Ujvárosiné Aranyi Margit pályázatát 6 igen 
szavazat (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Örvendi László, Dr. 
Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné), 3 nem szavazat (Kanizsay György, Máté Lajos, Tóth 
Attila) és 3 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
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49/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 94/2013. 
(VI.27.) képviselő-testületi határozattal kiírt pályázatot a Városi Bölcsőde 
magasabb vezetői állásának betöltésére eredménytelennek nyilvánítja. 
 
2013. december 01-től a magasabb vezetői pályázat lezárásáig - az 
intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott 
helyettesítési rend szerint – változatlanul az általános intézményvezető-
helyettes látja el a magasabb vezetői feladatokat, a 94/2013. (VI.27.) 
képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint. 
 
Határidő: a pályázati eljárás lezárulásáig folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
 
Ötödik napirend:  
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 
következő módosítással együtt támogatta: az 1/a melléklet utolsó sorában a 100 Ft / 
gondozási óra módosul 100 Ft /km-re.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést az elhangzott módosítással együtt 12 igen 
szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta és rendeletet alkotta:  
 

50/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
következő testületi ülésre előterjesztés készül a szociális alapszolgáltatások 
Nagyhegyes, Hajdúszovát, és Hajdúszoboszló településeken számított 
intézményi térítési díjakat, csökkentett intézményi térítési díjakat tartalmazó 
egységesített rendelettervezetre, melyet a hivatal előkészít és tárgyalásra 
benyújt a gesztor önkormányzat számára. 

 
Határidő: következő testületi ülés időpontja 
Felelős:   jegyző 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete 
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 

20/2008. (IX.18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében és a 92. 
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§ (1)-(2) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. 
pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 
egyetértésével, a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008. (IX.18.) 
önkormányzati rendelet 2/a. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1/a. számú 
melléklete, valamint ugyanezen rendelet 2/b. számú melléklete helyébe jelen 
rendelet 1/b. számú melléklete lép. 
 

2. § 
 
E rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba. 
 
(A mellékletek a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Hatodik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor megbízott főépítész.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 4 igen, 1 nem szavazat mellett támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatokat hozta:  
 

51/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a K-7 jelű 
településrendezési tervek módosítása során az előzetes tájékoztatási szakasz 
partnerségi egyeztetésről szóló főépítészi tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
52/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a K-7 jelű 
településrendezési tervek módosítása során a gépjármű várakozóhelyek 
szabályozását nem kívánja a HÉSZ-ben szabályozni, az erről szóló külön 
rendeletét a teljes körű felülvizsgálatig fenntartja. 
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Határidő: 2014. március 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 
 
 
53/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel a 
beérkezett írásos nyilatkozatokra is – nem tartja indokoltnak az egyes tervek, 
illetve programok környezeti vizsgálatáról hozott 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 
alapján környezeti hatásvizsgálat készítést a K-7 jelű TRT módosításhoz. 

 
Határidő: 2014. március 31. 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
Hetedik napirend:  
  
Dr. Sóvágó László: Kiosztásra került a módosított előterjesztés. Főmérnök 
asszonynak még annyi kiegészítése volt, hogy 10 millió forintot tételesen jelöljön 
meg a képviselő-testület a további tervek elkészítésére.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a kiegészítésekkel együtt egyhangulag támogatta.   
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 11 igen szavazat (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, 
Tóth Attila) és 1 nem (Dr. Papp Jenő) szavazat mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

54/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi 
városi költségvetésben útszőnyegezésre rendelkezésre álló keret terhére az 
alábbi munkálatok elvégzését támogatja: 
 
Közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, tervezés  13,9 Mft 
Major utca                                      40    Mft 
Egressy Béni utca                          13    Mft 
Hermann Ottó utca                              16    Mft 
Beke utca         5    Mft 
Bihari  utca      30    Mft 
Hajdú  utca      35    Mft 
Csokonai utca      15    Mft 
Mikszáth Kálmán utca          3      Mft 
Vásártér sor (Csontos utcától végig)  12    Mft 
Dériné utca      14    Mft 
Veress Pálné       5     Mft 
Turi utca      12    Mft 
Bajcsy Zsilinszky utca (Libagát-Kör utcák között)  6    Mft 
 Összesen:              219,9 Mft 
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Az alábbi utcák esetében támogatja a tervezési megbízást a 2014. évi városi 
költségvetési tartalék keret terhére: 
        
Hathy János utca       
Haladás utca        
Kadosa Pál utca       
Kör utca            
Malom sor (Böszörményi – Csaba utcák között)   
Keleti utca (Árpád és Rákóczi utcák között)   
Bor János utca           
Galgócz sor        
Hőgyes (Luther és Árpád utcák között)              
Bem utca  
Bordángát utca (Hamvas és Nádudvari utcák között) 
Fertő utca 1. sz. zug 
Szilfákalja 7-31. sz. mögötti szervízút  
Bányász utca 6-26. sz. mögötti szervízút        
          
Határidő: 2014. november 30. 
Felelős:   jegyző  
 
 

Nyolcadik napirend:  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangulag támogatta azzal a módosítással, hogy a tanulók 
díjazása 10.000 Ft nettó összegben pénzjutalom legyen és kapjanak egy 
bronzplakettet a kitüntetésben részesülő tanulók.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, 
Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mellett, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a 
következő rendeletet alkotta:   
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2014. (III.20.) önkormányzati rendelete 

a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról 
szóló 10/1996. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (9) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdésének i) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. 
(IV.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
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Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 
egyetértésével, a következőket rendeli el: 

 
1.§ 

 
(1) A rendelet 4.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:  
(10) Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díj azoknak a hajdúszoboszlói 
lakóhelyű diákoknak adományozható, akik a város általános vagy 
középfokú iskoláinak tanulói a díj adományozásának évében, és 
példás magatartás valamint szorgalom mellett kimagasló tanulmányi 
vagy sport eredményeket értek el, vagy példamutató közösségi 
tevékenységet végeztek.  
 
(2) A rendelet 5.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
(1) Az elismerő cím, a „Hajdúszoboszló Városért” kitüntetés, és a 4.§ 
(1)-(8) bekezdésekben meghatározott díjak adományozására indokolt 
javaslatot a polgármesternek címezve bárki tehet.  
A Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díjra saját tanulóikból a 
hajdúszoboszlói általános és középfokú iskolák tantestületei 
javasolhatnak legfeljebb  
két diákot iskolánként. 
A javaslatok benyújtásának határideje tárgyév június 10-e. 
 
(3) A rendelet 5.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
(6) A „Hajdúszoboszló Városért” kitüntetésből és a 4.§ (1)-(8) 
bekezdésekben meghatározott díjakból évenként összesen legfeljebb 
9 adományozható. A Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díjból évente 
összesen 14 adományozható.  
 
(4) A rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  
(3) A kitüntetések és a díjak, valamint a 4.§ (1)-(8) bekezdésekben 
foglalt díjakat kísérő jelvények leírását és a pénzjutalom mértékét e 
rendelet melléklete tartalmazza.  
 
(5) A rendelet mellékletének az önkormányzati díjakat szabályozó 
szövegrésze a következő rendelkezésre módosul:  
Az önkormányzati díjakat „Hajdúszoboszló Város … Díja, évszám, 
díjazott neve, dátum” feliratot tartalmazó, a város címerével ellátott, a 
polgármester és a jegyző által aláírt oklevéllel adományozzák. A 4.§ 
(1)-(8) bekezdésekben foglalt díjakkal bruttó 50 000 Ft, a 
Hajdúszoboszló Kiváló Tanulója Díjjal nettó 10 000 Ft pénzjutalom és 
egy bronzplakett jár. 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet 2014. március 21-én lép hatályba. 
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Kilencedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.   
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, 
Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

55/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
forgatható térfigyelő kamerák (6 db) kihelyezését a város 2014-es 
költségvetésében ezen feladatra biztosított keret terhére az alábbi helyszínekre: 
 
- Mátyás király sétány – Fürdő u. kereszteződés, 
- Hőforrás u. – Debreceni út – Jókai sor kereszteződés 
- Szent István parkban a TDM tábla mellett 
- Szilfákalja 1-3. szám alatti tüdőszűrő épületre 2 db (JEC belső udvar, Hősök 
tere – Bethlen u. – Luther u. kereszteződés) 
- Halasi Fekete Péter tér 
 
Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: jegyző  

 
 
Tizedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.   
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, 
Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) 
mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

56/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati környezetvédelmi program végrehajtását szolgáló 2014. évi 
intézkedési tervet az alábbiak szerint elfogadja: 
 

2014. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Csapadékvíz elvezetés, belvízépítés ÉAOP pályázat 
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130.000.000,-Ft  - (279.166.000,-Ft a  teljes beruházási költség) 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
2. (H)ősök terein – város- és kultúrközpont revitalizáció Hajdúszoboszlón 
618.241,-Ft – (1.232.561.000,-Ft a  teljes beruházási költség) 
Felelőse: Jegyző 
 
3. Épületenergetikai pályázat 
13.404.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Jegyző 
 
4. Önk-i belterületi utak fejlesztése  
     Hőforrás utca (ÉAOP-3.1.2/A-11) 
235.182.000,-Ft  ez a teljes beruházási költség 
Eötvös u. és Ipartelep u. útépítés 
60.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Útszőnyegezések 
219.987.000,-Ft /sajátforrás/ 
Közterületek felújítása 
40.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Bethlen utca járdafelújítás Művelődési Központ előtt 
4.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
5. Fásítás 
5.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
6. Utcabútor beszerzés 
10.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
7. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés 
30.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
8. Köztisztasági feladatok ellátása 
Köztisztaság, síktalanítás 
56.257.000,-Ft /sajátforrás/ 
A nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetése 
143.813.000,-Ft /sajátforrás/ 
A szemétszállítás többletköltsége 
21.105.000,-Ft /sajátforrás/ 
Komplex hulladéktelep üzemeltetése 
17.310.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladéklerakó üzemeltetése 
7.620.000,-Ft /sajátforrás/ 
Inert hulladék lerakási illeték 
3.810.000,-Ft /sajátforrás/ 
Hulladéklerakók fenntartása 
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1.905.000,-Ft /sajátforrás/ 
Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 
16.535.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
9.  Zöldterületek fenntartása 
55.880.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
10.  Allergén növények kaszálása 
2.987.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
11.  Önkormányzati ingatlanok kaszálása 
1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
12.  Fakivágás 
2.000.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
13.  Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  
8.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 
 
14.  Illegális hulladéklerakók felszámolása 
1.500.000,-Ft /sajátforrás/ 
Felelőse: Főmérnök, Főkönyvelő 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat forráshiány miatt 
pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a jegyzőt a pályázati 
lehetőségek figyelésére. 

 
Határidő: 2014. december 31. 
Felelős: jegyző 

 
 
Tizenegyedik napirend:  
 
Dr. Sléder Tamás: A mellékletben jelenleg hat közbeszerzés szerepel 
felsorolásként. Kérné ezt eggyel kiegészíteni: ”Belterületi útfelújításokhoz, 
útépítéshez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása”. Ez egy hirdetmény nélküli, 
tárgyalásos közbeszerzés, melyet a tervek szerint 2014 márciusában lefolytatnak.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést az elhangzott módosítással együtt 10 igen 
szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Máté Lajos, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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57/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét a mellékelt terv és a 
kiegészítés szerint elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2014. december 31. 
Felelős:  polgármester 
 
(A melléklet a jegyzőkönyvhöz csatolva.)  

 
Tizenkettedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangulag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 12 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila) mellett, ellenszavazat és tartózkodás nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

58/2014. (III.20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a városi stadion fejlesztése érdekében a kondi park telepítési helyszíneként a 
Sport utcai sportpálya területén a telekhatárhoz közel álló kiszolgáló WC 
építmény és a sportpálya hátsó bejárója közötti területet jelöli ki a meglévő 
kerítés mentén (előterjesztés 1. sz. melléklete), figyelembe véve, hogy a 
jelenleg hatályos szabályozási terv szerinti területrendezés esetén a 
későbbiekben történő eszköz áthelyezéseket is biztosítani kell. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző 
 

 
Tizenharmadik napirend:  
 
Majoros Petronella: Elfogadja a Nádudvari úton megsüllyedt aknafedelekkel és a 
Törökdomb utca forgalmi rendjével kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
Kérdések:  
 
Dr. Rácz Tiborné: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. Az elmúlt héten két 
nagyobb szélvihar is volt Hajdúszoboszlón. A Szilfákalján található szilfasor állapotát 
évekkel ezelőtt a városfejlesztési iroda már felmérte. Nem balesetveszélyesek-e 
ezek a fák? Rengeteg ág volt letörve a vihar után. A Városgazdálkodási Zrt azonnal 
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intézkedett, az eltakarítás megtörtént. Van-e arra lehetőség, hogy elkezdődjön 
ezeknek a fáknak a pótlása, nem kivágással, hanem közéültetéssel?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Interpellációk:   
 
Máté Lajos: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációit. Már évekkel ezelőtt is 
interpellált azzal kapcsolatosan, hogy az Arany János utcáról kifordulva a 
Szilfákaljára, a város irányába rendkívüli módon korlátozott a kilátás a volt 
Szabadság épülete előtti tujafák miatt. Javasolja ezen fák megnyírását, szükség 
esetén kivételét, a balesetveszélyes miatt. A tavalyi évben felújításra került a 
Wesselényi-Árpád utca közötti szakaszon a Keleti utca, de 50 méterrel hamarabb 
befejezték az útburkolati jelek felfestését. Kéri ennek pótlását.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 

 
 
A képviselő-testület ülése 15.30 órakor befejeződött.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 

     Dr. Sóvágó László                           Dr. Vincze Ferenc 
         polgármester                                                                            jegyző 
 

 

 


