
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
május 15-én, 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Kanizsay György Béla, Kocsis 

Róbert,, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Rácz Tiborné, Dr. 
Papp Jenő, Tóth Attila, 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. 

 
Majoros Petronella képviselő hiányzott az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület 
határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását és 
elfogadását javasolta, azzal a módosítással, hogy egy plusz napirend felvételéről 
szavazzon a testület: ”Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről”.  
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását az elhangzott 
módosítással együtt 9 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

78/2014. (V.15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. május 
15-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
 
NAPIREND:  

 

1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
főigazgatói beosztására beérkezett pályázatok véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
2. Előterjesztés a Szép Ernő Kollégium magasabb vezetői megbízásának 
véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola 
magasabb vezetői megbízásának véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
4. Előterjesztés a Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan értékesítéséről. 



Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
5. Előterjesztés hatáskör átruházására. 
Előadó: jegyző 
 
6. Előterjesztés a közvilágítási hálózat jövőbeli üzemeltetésével 
kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
7. Előterjesztés a Földesi út melletti csatorna kotrásával kapcsolatos 
kérelemről. 
Előadó: főmérnök 
 
8. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
9. Válasz interpellációra a Szilfákalja szilfáinak állapotával kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
10. Válasz interpellációra a 4. sz. főút – Kötelesi út (hrsz.: 038) 
útkereszteződés forgalmi rendjével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
11. Válasz interpellációra vénszőlőskerti védőerdővel kapcsolatosan. 
Előadó: jegyző  
 
12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésről. 
Előadó: polgármester  
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
Első napirend:  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta a beérkezett 
pályázatokat. Az ülésen jelen volt Dr. Bartháné Dr. Kmetty Éva. A bizottság 
meghallgatta a pályázót és a két pályázat közül Dr. Bartháné pályázatát támogatta.  
 
Radácsi Gusztáv: Megalázó számára, hogy a két pályázó nem jelent meg a testületi 
ülésen. Ha bárkinek kérdése van, kihez forduljon? Az ő érdekük lenne megjelenni. Ki 
képviseli őket?  
 
Dr. Sóvágó László: Egyetért a képviselő úrral. Folytatódik az a komolytalanság, ami 
jellemző azóta, hogy az iskolák elkerültek az önkormányzattól. Semmi értelme nincs 
ezeknek a javaslatoknak, amelyekről szavaznia kell a testületnek. Nem tudja, 
mennyire van tisztában a testület azzal, hogy átszervezték a logopédiai ellátást. A 
vezető óvónő április 4-én jelezte ezt neki először. Egyet kíván a közvélemény előtt 
elmondani: sem az igazgató személyének kiválasztásában, sem pedig az ott folyó 
munkában az önkormányzatnak semmilyen jogosultsága nincs.  



 
A képviselő-testület Dr. Bartháné Dr. Kmetty Éva pályázatát 6 igen (Harsányi István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné) szavazat és 4 tartózkodás (Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Sóvágó 
László, Tóth Attila) mellett támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

 79/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói beosztásának ellátására Dr. 
Bartháné Dr. Kmetty Éva pályázatát támogatja. 
 
Határidő:   2014. május 15.  
Felelős:     jegyző 

 
 
Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Gliga Erzsébet pályázó.  
 
Gliga Erzsébet: Polgármester Úr kérdésére válaszolva nyílt ülést kér.  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 1 tartózkodás és 2 nem szavazat mellett nem támogatta a 
pályázatot. 1 fő  vett részt a pályázaton.  
 
Radácsi Gusztáv: Kéri, hogy röviden ismertesse pályázatát a könnyebb döntés 
érdekében.  
 
Gliga Erzsébet: Régi álma válna valóra, ha megkapná a magasabb vezetői 
megbízást. Az intézmény dolgozóinak közös célja olyan intézmény működtetése, 
mely minden tekintetben megfelel mind a fenntartó, mind a szülők és a gyerekek 
elvárásainak. Pedagógusai alkalmazni tudják a legkorszerűbb eljárásokat, mint az 
intézmény jogszerű, törvényszerű, költségorientált, szakmai elvárásoknak megfelelő 
működése. Fontos a minőségi és partnerközpontú tudatos és tervezett 
munkavégzés, mely jól illeszkedik a város oktatási struktúrájához, illetve szoros 
kapcsolat kialakítása a partnerekkel. Vezetői munkáját a bizalomra, az 
együttműködésre, a demokratikus stílusra építi.    
 
Marosi György Csongor: Támogatja a pályázatot. Több mint egy éve nincs 
igazgatója a kollégiumnak. Kétszer volt kiírva már a pályázat, de eddig nem sikerült 
igazgatót választani.  
 
Kanizsay György Béla: Ő is támogatja a pályázatot. Gliga Erzsébet már nem 
először pályázik intézményvezetői állásra. Korábban mindig azok nyertek, akik 
korábban is igazgatói voltak az adott intézményeknek.  
 
A képviselő-testület 4 igen (Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat és 7 tartózkodás (Harsányi István, Kocsis 



Róbert, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Tóth 
Attila) mellett (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) nem támogatta az előterjesztést 
és a következő határozatot hozta:  
 

80/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szép Ernő 
Kollégium kollégiumvezetői beosztásának ellátására Gliga Erzsébet pályázatát 
nem támogatja. 
 
Határidő:     - 
Felelős:       - 

 
Harmadik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Patai Anikó pályázó.  
 
Dr. Sóvágó László: Totyik Tamás, a másik pályázó kérte, hogy mondjam el, más 
irányú elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni.  
 
Patai Anikó: Polgármester Úr kérdésére válaszolva nem kéri zárt ülés megtartását.  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta a két pályázó 
pályázatát, csak Patai Anikó jelent meg az ülésen, az ő pályázatát támogatta a 
bizottság.  
 
A képviselő-testület Patai Anikó pályázatát 5 igen (Harsányi István, Kocsis Róbert, 
Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné), 2 nem szavazat (Kanizsay 
György, Radácsi Gusztáv) és 4 tartózkodás (Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett 
részt); Totyik Tamás pályázatát 3 igen (Kanizsay György Béla, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv) szavazat és 8 tartózkodás (Harsányi István, Kocsis 
Róbert, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Tóth 
Attila, Máté Lajos) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

81/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
A. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztásának 
ellátására Patai Anikó pályázatát nem támogatja. 
 
B. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetői beosztásának 
ellátására Totyik Tamás László pályázatát nem támogatja. 
 
Határidő:       - 
Felelős:         - 

 

 



 
Negyedik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
a két határozati javaslat közül a másodikat támogatta.  
 
Radácsi Gusztáv: Hogyan lehet ekkora különbség a két határozati javaslatban 
szereplő összeg között?  
 
Lőrincz László: A 2.200.000 Ft az az ár, amit felajánlottak az ingatanért, a 
4.910.000 Ft pedig a szakértő által felértékelt ár. Aki meg akarja venni az ingatlant, 
bármennyit ajánlhat érte.  
 
Radácsi Gusztáv: A városnak az lenne az érdeke, hogy minél magasabb áron 
értékesítse az ingatlant. A körzet képviselőjeként ismeri azt a területet és azzal is 
tisztában van, hogy milyen célra akarják felhasználni az ingatlant. Tiltakozik, hogy 
ilyen összegért eladják. 
 
A képviselő-testület a minősített többséget igénylő határozati javaslat 1. pontját 6 
igen (Harsányi István, Kocsis Róbert, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz 
Tiborné, Tóth Attila) szavazat és 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó László) mellett nem 
támogatta (a döntéshozatalban 7 fő vett részt); a határozati javaslat 2. pontját 4 igen 
(Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Sóvágó László), 1 
nem (Tóth Attila) szavazat és 5 tartózkodás (Harsányi István, Kocsis Róbert, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 
10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

  82/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá 
a Hajdúszoboszló, Sóvágó zug 18. szám alatti 7230/2 hrsz-ú beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan értékesítéséhez a Kerekasztal Lovagrend 4200 
Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 125/B. szám alatti egyesület részére. 
 
Határidő:       - 
Felelős:         - 

 
 
Ötödik napirend:  
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és támogatta az 
előterjesztést.  
 
Dr. Sóvágó László: A mai sajtóban azt olvasta, hogy nincs még meg az erre 
vonatkozó jogszabály. Fél év alatt nem volt idő egy 2013-as törvény végrehajtására? 
Úgy tudja, hogy a megyei agrárkamarára van ráruházva ez a hatáskör.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Nem az alapfokú eljárás, hanem a jogorvoslati eljárás tartozik a 
képviselő-testület hatáskörébe.  
 



A képviselő-testület az előterjesztést 5 igen (Harsányi István, Kocsis Róbert, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné), 3 nem szavazat (Kanizsay György Béla, 
Radácsi Gusztáv, Tóth Attila) és 3 tartózkodás (Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

  83/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mező- és 
erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 68. § (5) 
bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 
szóló 2013. évi CCXII. törvény 103/A. § (1)-(2) bekezdésében megfogalmazott 
hatáskörét (a helyi földbizottság állásfoglalása ellen előterjesztett kifogás 
elbírálása) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Mezőgazdasági Bizottságára 
nem ruházza át.  
 
Határidő: - 
Felelős:    - 

 
 
Hatodik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. Ez alapján 2014. október 2-től a Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt láthatja el a közvilágítási hálózat üzemeltetését, mivel a korábbi 
üzemeltető Mezei-Vill szerződése ebben az évben lejár.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. Több kérdés is felmerült a bizottsági ülésen, főleg a 
költségekkel kapcsolatosan.  
 
Kocsis Róbert: Az anyagban a hátrányok felsorolása között szerepel, hogy a 
szükséges engedélyeket be kell szerezni. Van arról információ, hogy elegendő-e az 
idő erre, amíg a korábbi üzemeltető szerződése érvényben van?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az engedélyező hatóságnak 90 nap áll rendelkezésére az 
engedélykérelmek elbírálására, ezért lenne fontos, hogy amennyiben a testület most 
támogatja az előterjesztést, a következő ülésen akár már konkrétumokról is tudna 
dönteni és a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt be tudná nyújtani a kérelmet az 
engedélyező hatósághoz.  
 
Dr. Sóvágó László: Ha pályázatot írunk ki, azt mennyi időn belül kell elvben kiírni?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Júniust követően azt is ki kell írni. Ha a testület úgy dönt 
most, hogy mégis a nyílt pályázat irányába szeretne menni, akkor ennek a feltételeit 
is rögzíteni kell és a júniusi ülésen azzal kell foglalkozni, hogy milyen irányú legyen a 
közbeszerzési felhívás tartalma.  
 



Dr. Sóvágó László: Miért nem lehet nyílt pályázatot kiírni és ha a Városgazdáé a 
legjobb, akkor legyen ő az üzemeltető.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Azért lenne fontos most az elvi döntés, mert nyílt 
pályázaton a Városgazdálkodási Zrt. nem tudna most indulni, mivel jelenleg nem 
végez ilyen jellegű szolgáltatást, nincs meg az engedélye és nincsenek meg azok a 
szükséges személyi és tárgyi feltételek, amelyek minimálisan szükségesek a 
tevékenység végzéséhez.  
 
Dr. Sóvágó László: Megnyugtatóan le lesz ez rendezve? A Mezei-Vill ideje alatt 
voltak gondok, problémák, pénzügyi jellegű viták még mindig vannak velük. Vannak 
kételyei azzal kapcsolatosan, hogy meg lesznek-e azok a személyi és tárgyi 
feltételek, amelyek alapján működtetve lesz a közvilágítás? Valamennyien felelősek 
lesznek, ha nem működik a rendszer. Nagyobb előkészítés kellett volna ennek az 
előterjesztésnek.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Ez az előterjesztés csak egy elvi döntést igényel a testület 
részéről, hiszen akárhogyan dönt most, a következő ülésen szükség lesz 
konkrétumokról határozni. Szakértőt kértek fel ennek a területnek a vizsgálatára, az ő 
álláspontja szerint is legmegnyugtatóbban, költséghatékonyan az önkormányzat 
saját cégével tudná ezt a feladatot ellátni. Az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy 
Hajdúszoboszló kis város ahhoz, hogy a cég csak ezt az egy települést üzemelteti 
pillanatnyilag, ugyanis az üzemeltetés költségeit annál alacsonyabban lehet tartani, 
minél több lámpatestet üzemeltetnek. Két  fős személyzet kielégíti ennek a 
feladatnak a végzését. Vezérigazgató Úr is megnyugtatóan nyilatkozott, hogy el 
tudná látni a cég ezt a feladatot, fel tudna készülni október 2-re a munkára.  
 
Tóth Attila: Ő is úgy gondolja, jobb lenne saját kézben tartani a közvilágítás 
üzemeltetését. Fontos, hogy egy város saját maga felügyelje energetikai feladatait. 
Később akár terjeszkedhet is a cég más városok irányába.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 7 igen (Harsányi István, Kocsis Róbert, Örvendi 
László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Tóth Attila), 1 nem (Kanizsay 
György Béla) szavazat és 3 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, 
Dr. Sóvágó László) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a 
következő határozatot hozta:  
 

  84/2014. (V. 15.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy 
a városi közvilágítási hálózat, valamint az állandó és eseti díszvilágítás 
üzemeltetési feladatait a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. lássa el 2014. 
október 02-ától. 
 
Utasítja a jegyzőt a feladatellátással kapcsolatos konkrét teendőkről és 
kötelezettségekről készítsen előterjesztést a soron következő testületi ülésre. 
 
Határidő:  2014. június 31. 
Felelős:    jegyző 

 



 
Hetedik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
Örvendi László: A mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
javasolja a munka elvégzését a tartalék keret terhére.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp 
Jenő, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) 
mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

85/2014. (V.15.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
Földesi út melletti 0169/2 hrsz.-ú csatorna kotrását 970 méter hosszon, a 
Peterman Kft. árajánlatában foglalt bruttó 571.500,- Ft-ért. 
A kotráshoz szükséges pénzügyi fedezetet a 2014. évi városi költségvetés 1. 
sz. melléklet 7. „Tartalékok, pályázati céltartalék” költséghelye terhére biztosítja.  

Határidő: 2014. június 10. 
Felelős:    jegyző 

 
Nyolcadik napirend:  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, 
Tóth Attila), 2 nem szavazat (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) és 2 
tartózkodás (Kocsis Róbert, Máté Lajos) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő 
vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

86/2014. (V.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét az alábbi közbeszerzésekkel 
egészíti ki: 
 
- közbeszerzés tárgya: „Hőforrás utca útrekonstrukciója Hajdúszoboszlón” 
című, ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0029 pályázathoz során építési munkákhoz 
kapcsolódó kiegészítő építési beruházás 
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2014. április 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
- közbeszerzés tárgya: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029 pályázathoz 
kapcsolódóan természettudományos labor kialakítása 



- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2014. május 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
- közbeszerzés tárgya: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029 pályázathoz 
kapcsolódóan laboratóriumi eszközök beszerzése 
- közbeszerzés típusa: árubeszerzés 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2014. május 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
- közbeszerzés tárgya: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029 pályázathoz 
kapcsolódóan laboratóriumi bútorok beszerzése 
- közbeszerzés típusa: árubeszerzés 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2014. május 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
- közbeszerzés tárgya: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0029 pályázathoz 
kapcsolódóan tananyagok fénymásolása 
- közbeszerzés típusa: szolgáltatás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2014. június 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2014. december 31. 
Felelős:            polgármester 

 
 
Kilencedik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: Elfogadja a Szilfákalja szilfáinak állapotával kapcsolatos 
interpellációjára adott választ.  
 
Tizedik napirend: 
 
Örvendi László: Az elutasító levelen kívül nem történt semmi egyéb. Támogatja a 
hivatal elképzeléseit, nem szabad annyiban hagyni azt, hogy a 4-es főúton ezen az 
egy helyen, a Kötelesi útfélen tettek be olyan korlátozásokat, amelyek kifejezetten 
gazda-ellenes korlátozások. Kéri, folytassák azt a munkát, amelyek az eredeti állapot 
visszaállítását szorgalmazzák. Elfogadja az interpellációra adott választ.  
 
Tizenegyedik napirend:  
 
Harsányi István: Elfogadja a vénszőlőskerti védőerdővel kapcsolatos 
interpellációjára adott választ.  
 
 
 



Tizenkettedik napirend:  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp 
Jenő, 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:  
 

87/2014. (V.15.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben mellékelt összegzések szerint tudomásul veszi az 
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai 
összegezések tartalmát. 
 
Határidő:  2014. május 31. 
Felelős:            polgármester 

 
 
Bejelentések:  
 
Dr. Sóvágó László: Tegnap Nagykanizsán a város nevében átvette azt a kitüntetést, 
amely annak az önkormányzatnak jár minden évben, amelyik legtöbbet tette a kultúra 
támogatásáért. Idén Hajdúszoboszlónak lett odaítélve a díj.  
 
Kérdések:  
 
Kanizsay György Béla: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A megnyert 
csapadékvíz-elvezető rendszerrel kapcsolatos kérdése. A munkálatoknak június 30-
ig kell befejeződniük, ez sok helyen már megtörtént. A Kender utca lakói jelezték 
neki, hogy az árkok visszaállításával vannak problémák. Lesz-e június 30-ig olyan 
hivatalos bejárás, ahol a kivitelezőnek lehet jelezni a felmerülő problémákat? Ha 
igen, erről tájékoztatást kér.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Június 30. előtt két bejárást határoztak meg a kivitelezővel, 
műszaki ellenőrrel közösen. Az egyik május vége, a másik pedig június első fele. 
Ezek előzetes bejárások, ahol lesz még lehetőség a hibák, problémák javítására. 
Igény esetén szívesen küldünk meghívót a képviselőknek.  
 
 
A képviselő-testület ülése 14.45 órakor befejeződött.  
 
 

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


