JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.
június 12-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, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, Kunkliné Dede Erika
egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Varga Imre humánközszolgáltatási irodavezető-helyettes, Dr. Korpos Szabolcs
technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő
állampolgárok.

Majoros Petronella képviselő hiányzott az ülésről.
Kocsis Róbert képviselő 14.14 órakor érkezett.
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a testület
határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását és
elfogadását javasolta, azzal a módosítással, hogy a 8. számú előterjesztés kerüljön
levételre, az előterjesztő kérésére.
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirend megtárgyalását az elhangzott
módosítással együtt 9 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Máté
Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr.
Sóvágó László, Tóth Attila) és 1 nem szavazat (Marosi György Csongor) mellett
támogatta (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:
88/2014. (VI.12.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. június
12-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1.
Beszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 2013. évi tevékenységéről.
Előadó: Dr. Nagy Imre tü. alezredes, kirendeltség-vezető
2.
Beszámolók, tájékoztatók a szociális és gyermekvédelmi feladatok
2013. évi ellátásáról:
A)
A Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal beszámolója a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok 2013. évi átfogó értékeléséről.
Előadó: jegyző
B)
Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói
Járási Hivatal Hatósági Osztályának 2013. évi munkájáról.
Előadó: Dr. Györgyi Zoltán járási hivatalvezető és munkatársai
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C)
Tájékoztató a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói
Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának 2013. évi munkájáról.
Előadó: Dr. Györgyi Zoltán járási hivatalvezető és munkatársai
3.
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi
Központ beszámolójáról.
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes

Szociális

Szolgáltató

4.
Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi
tevékenységéről és terveiről (2013. évről).
Előadó: jegyző
5.
Előterjesztés a Városi Bölcsőde alapdokumentumainak módosítására
(Alapító Okirat, SZMSZ és Szakmai program).
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes
6.
Előterjesztés
diétás
étrend
biztosításáról
intézményekben.
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes

nevelési-oktatási

7.
Előterjesztés óvodai csoportok számának meghatározására.
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes
8.
Előterjesztés a közvilágítási hálózat üzemeltetésével kapcsolatosan.
Előadó: főmérnök
9.
Előterjesztés rendelet-módosítással kapcsolatosan
használat, közterület hasznosítás helyi szabályai.
Előadó: főmérnök

-

közterület

10.
Előterjesztés a 2014. évi helyi közösségi közlekedés normatív
támogatásának igényléséről.
Előadó: főmérnök
11.
Tájékoztató jégágyú telepítésével kapcsolatos interpellációra adott
válasz kivizsgálásról.
Előadó: főmérnök
12.
Tájékoztató a Bihari utcai kisajátításról.
Előadó: gazdasági irodavezető-főkönyvelő
13.
Tájékoztató testületi ülések között történt fontosabb eseményekről.
Előadó: polgármester
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK
Első napirend:
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Nagy Imre tü. alezredes, kirendeltségvezető, Deák László tü. őrnagy, Lakóczi Sándor tü. hadnagy.
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Dr. Nagy Imre: A hatályos tűzvédelmi törvény szerint a tűzoltóparancsnoknak
kell beszámolni a testület előtt a katasztrófavédelem munkájáról, de a
kirendeltség készített egy bővebb beszámolót, amelyet a testületnek kiküldött.
Ez egy átfogó elemzés a tevékenységükről.
Radácsi Gusztáv: Szerepel a beszámolóban, hogy több település képviselője
nem jelent meg a megbeszélésen. Ez nem von maga után semmit? Szeretne a
jövőképről is hallani néhány gondolatot.
Dr. Nagy Imre: Az említett kérdés a létavértesi körzetet érinti. A jövőképpel
kapcsolatosan annyit érdemes megemlíteni, hogy minden irányt központilag
határoznak meg a katasztrófavédelmen belül. A működést nagyban
befolyásolja, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság milyen irányt
szab a szervezetnek. Erősíteni kell az önkéntes mentőcsoportok
tevékenységét, ezen a területen a szoboszlói járás az úttörő a megyében, mivel
itt jött létre először járási mentőcsoport.
A képviselő-testület 10 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Marosi
György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő,
Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 10 fő vett részt) támogatta az
előterjesztést és a következő határozatot hozta:
89/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Felelős: Második napirend:

A,
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület 9 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Marosi
György Csongor, Máté Lajos, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Radácsi
Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül (a döntéshozatalban 9 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a
következő határozatot hozta:
90/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése és
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a végrehajtási rendelete alapján - az abban előírt tartalmi követelményeknek
megfelelően - a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatai ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos, illetve 2014. június 12.
B,
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Györgyi Zoltán járási hivatalvezető.
Dr. Györgyi Zoltán: 2013. január 1-jén kezdte meg működését a járási hivatal,
most először adnak tájékoztatást a működésükről. A jogszabályok
meghatározzák az ellátandó feladattartalmat. A tájékoztatók a teljes 2013-as évi
működést mutatják. Meghosszabbodott ügyfélfogadással várják az ügyfeleket,
illetve például gyámhivatali ügyekben nem kell más településekről az
ügyfeleknek beutazniuk, hanem helyben tudják intézni ügyeiket. A feladatok és
az ügyfélforgalom is egyre nő. Visszajelzések alapján az első évet a járási
hivatal sikeresen abszolválta. Az önkormányzattal konstruktív együttműködés
mutatkozott.
A képviselő-testület 11 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis
Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné,
Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt)
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
91/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar
Megyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Hatósági Osztályának
2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: Felelős: -

C,
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Györgyi Zoltán járási hivatalvezető.
A képviselő-testület 11 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis
Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné,
Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt)
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
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92/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú-Bihar
Megyei
Kormányhivatal
Hajdúszoboszlói
Járási
Hivatal
Járási
Gyámhivatalának 2013. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: Felelős: Harmadik napirend:
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület 11 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis
Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné,
Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt)
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
93/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2013. évi
működéséről és munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Határidő: -

Negyedik napirend:
A képviselő-testület 11 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis
Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné,
Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt)
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
94/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységéről és
terveiről készített beszámolót elfogadja.
Határidő: Felelős: -
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Ötödik napirend:
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és egyhangúlag támogatta.
A képviselő-testület 11 igen (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis
Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné,
Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat,
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt)
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
95/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi
Bölcsőde Alapító okiratát, SZMSZ-ét, és a Szakmai programját a
mellékletben szereplő módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalva
elfogadja. Ezzel egyidejűleg az intézmény törvényes működéséről és
közegészségügyi ellenőrzéséről szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. június 30.

Hatodik napirend:
A napirend tárgyalásán jelen volt Győri Zsuzsanna intézményvezető.
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és két módosítással fogadta el: a határozati javaslat 4. pontjában elírásra került
az óvoda címe, Rákóczi u. 14. helyett Rákóczi u. 21.; illetve valamint a
szolgáltatóval kötendő szerződésbe kerüljön bele, hogy minden nap 11.00 óráig
köteles a szolgáltató kiszállítani az ételt.
A képviselő-testület az elhangzott módosításokkal együtt 11 igen (Harsányi
István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté
Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr.
Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a
döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő
határozatot hozta:
96/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
közétkeztetési feladatainak ellátása keretén belül diétás (glutén, tojás,
dietetikus, és laktózmentes) étkeztetést biztosít – óvodás ebéd, uzsonna;
iskolás ebéd, uzsonna - a rászorulók részére 2014. július 01-től 2014.
december 31-ig. A szolgáltatást egyéni, csere ételhordók biztosításával az
étel kitálalása nélkül biztosítja. A feladat ellátáshoz 2.350.000.-Ft-ot elkülönít
a város 2014. évi költségvetési tartalékának terhére. Ezzel egyidejűleg
felhatalmazza a polgármestert a szolgáltatási szerződés aláírására.
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II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a feladat
ellátásával, szervezésével megbízza a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető
Központ
igazgatóját
és
a
Hajdúszoboszlói
Egyesített
Óvoda
intézményvezetőjét valamint felhatalmazza az érintett szülő/törvényes
képviselővel történő egyedi megállapodások megkötésére.
III. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a speciális,
diétás étkeztetés esetében az alábbi nyersanyagnormákat állapítja meg,
melyet a 2014. évi költségvetési rendeletében - legközelebbi módosításakor beépít.
Speciális/diétás étkeztetés nyersanyagnormái
Szolgáltat
ó Barabás
Étterem
Óvoda,
ebéd
Óvoda,
uzsonna
Iskolás
ebéd
(6-14 )
Iskolás
uzsonna
(6-14)

2014. évi
nyersany
agnorma
(Ft)

ÁFA 27%
(Ft)

384
176

104
48

2014. évi
térítési díj
(Ft)
488
224

504

136

640

296

80

376

IV. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
diétás/speciális ételek naponta egy alkalommal történő szállításának –
Debrecenből Hajdúszoboszló Rákóczi u. 21. illetve az aktuális általános
iskola címére – 2014. december 31-ig (2286.-Ft/alkalom) teljes költségét
átvállalja, mely költséget tartalmazza a határozat I. pontjában megállapított
keretösszeg.
Határidő: 2014. július 1.
Felelős: HIK igazgatója
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda vezetője
irodavezető-helyettes
Hetedik napirend:
A napirend tárgyalásán jelen volt Győri Zsuzsanna intézményvezető.
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A határozati javaslatban szereplő táblázatot jóváhagyta, viszont a
határozati javaslatot egy mondattal kiegészítette: „Hajdúszoboszló Város
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Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 1-től 1 fő főállású,
határozatlan időre kinevezett pszichológus foglalkoztatását engedélyezi. A
pszichológusi kinevezés 2014. évre többlet forrást nem igényel.” Kéri, hogy
külön szavazzanak a határozati javaslatokról.
Dr. Sóvágó László: Mivel az előterjesztő elfogadta a javaslatot, ezért nem
szükséges külön szavazni.
Máté Lajos: Az oktatási bizottságnak ő is tagja, ő tette ezt a javaslatot is,
melynek lényege, hogy forráskivonás ne történjen az intézményből, a
felszabaduló forrást meg kell próbálni helyben felhasználni, figyelembe véve,
hogy lenne az intézményben feltöltetlen álláshely, ha jól tudja, iskolatitkár sincs
az óvodában, de Intézményvezető Asszony pontosan tudja, mire van szükség.
Egy éven belül 3 fő nyugdíjba fog menni, pluszforrást ez nem igényel. Javasolja
ezt is feltenni szavazásra.
A képviselő-testület Máté Lajos módosító javaslatát 7 igen (Harsányi István,
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr.
Rácz Tiborné, Tóth Attila) szavazat és 4 tartózkodás (Örvendi László, Dr. Papp
Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László) mellett támogatta; az előterjesztést
10 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert,
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr.
Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv)
mellett (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta és a következő
határozatot hozta:
97/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
szeptember 1-től – az intézményvezető javaslatát figyelembe véve – a
Hajdúszoboszlói Egyesített Óvodában az óvodai csoportok számát az
alábbiak szerint határozza meg:
Tagintézmény
Szivárvány Tagóvoda

4

Lurkó Tagóvoda

4

Bambínó Tagóvoda

4

Mesevár Tagóvoda

3

Liget Tagóvoda

Határidő:
Felelős:

Csoportok száma

4+1

Aranykapu Tagóvoda

6

Aprónép Tagóvoda

3

Manókert Tagóvoda

4

Összesen

33

2014. június 12. illetve értelemszerűen
jegyző, intézményvezető
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II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014.
szeptember 1-től 1 fő főállású, határozatlan időre kinevezett pszichológus
foglalkoztatását engedélyezi. A pszichológusi kinevezés 2014. évre többlet
forrást nem igényel.
Határidő: 2014. június 12.
Felelős: jegyző, intézményvezető
III.
Hajdúszoboszló
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
engedélyezi 1 fő főállású iskolatitkár foglalkoztatását, plusz forrás biztosítása
nélkül.
Határidő: Felelős: jegyző, intézményvezető
Nyolcadik napirend:
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a VgZrt vezérigazgatója.
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Az előterjesztés mellékletét képezi a közszolgáltatási
szerződés tervezett szövege, amelyből hiányzik a felek felmondási jogára
vonatkozó rész, ezt bele kell venni a szerződés-tervezetbe.
Radácsi Gusztáv: Szeretné, ha bekerülne a szerződésbe, hogy az bármikor,
bármely fél részéről felmondható.
Dr. Sóvágó László: Mennyi beruházást követel meg ez a döntés a VgZrt-től?
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Egy kosaras autót mindenképp be kell szereznie a
cégnek, illetve legalább két fő, képesítéssel rendelkező alkalmazottat fel kell
venni.
Dr. Sóvágó László: Mennyibe kerül egy ilyen gép?
Nyéki István: Egy 16 m-es emelőkosárral rendelkező autónak 17 millió Ft körüli
a bekerülési költsége.
Kocsis Róbert: A felmondás körülményeire
későbbiekben visszakerül a testület elé?

vonatkozó

kiegészítés a

Szilágyiné Pál Gyöngyi: A képviselő-testületnek valamilyen formában döntést
kell most hoznia. Ha nem támogatja a javaslatot a testület, akkor minél
gyorsabban el kell indítani a közbeszerzési eljárást az októberi üzemeltetés
megkezdéséhez. Figyelembe kell venni, hogy a cég részéről történő felmondás
esetén az önkormányzatnak legyen lehetősége egy új vállalkozót közbeszerzés
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útján kiválasztani. Úgy gondolja, hogy legalább hat hónapos felmondási időt
szükséges kikötni a másik fél részéről.
Dr. Sóvágó László: A 17 millió Ft-os gépet ki fogja fizetni?
Nyéki István: A VgZrt beruházása keretében megvásárolja ezt a járművet,
felveszi az alkalmazottakat. A gép amortizációját is tartalmazza az a díj, amit
bekalkuláltak erre és ami az előterjesztésben havi fizetési díjként szerepel. Erre
a fedezet a VgZrt-nél rendelkezésre áll. A megvásárolandó jármű nem csak ezt
a célt szolgálná, hanem növénygondozásra, épületek karbantartására is
alkalmaznák, bérleti díj ellenében.
A képviselő-testület az előterjesztést az elhangzott módosítással együtt 9 igen
(Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Máté Lajos, Örvendi
László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Tóth Attila) és 2 nem szavazat
(Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) mellett támogatta (a
döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:
98/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi
közvilágítási hálózat, valamint az állandó és eseti díszvilágítás üzemeltetési
feladatainak ellátásával a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t bízza meg
2014. október 02-ától határozatlan időtartamra.
Utasítja a vezérigazgatót a feladatellátáshoz szükséges működési engedély
megszerzésére, a passzív elemek karbantartására vonatkozó megállapodás
megkötésére az Elosztói engedélyessel.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január
01-től megbízza a Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t a közvilágítási hálózat
üzemeltetéséhez szükséges áram beszerzésével.
2014. év október 02 – 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozóan az
áram beszerzési költségeken felül az alábbi üzemeltetési díjat biztosítja a
feladatellátásra vonatkozóan:
-

rendelkezésre állási fix díj havi mértéke: nettó 1.416.667,-Ft+ÁFA
a hibaelhárítás költsége: nettó 2.000,-Ft/db + ÁFA.
2014. évben felmerülő költségeket a városi költségvetés, városüzemeltetési
táblázat közvilágítás üzemeltetés kerete terhére biztosítja, míg a 2015. évi
kiadásokat a városi költségvetésben tervezni szükséges.
A képviselő-testület felhatalmazza a
feladatátvállalási szerződés aláírására.

polgármestert

Határidő: szerződéskötésre 2014. június 20.
Felelős: polgármester
jegyző

a

Közvilágítási
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Kilencedik napirend:
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és támogatta.
Radácsi Gusztáv: Egy vállalkozó felvetése alapján jött ez a rendelet-módosítás
vagy már előtte is be volt tervezve az önkormányzat részéről?
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Egy Kft-nek a kérelmére indult el ennek a rendeletmódosításnak az előkészítése, a korábbi bizottsági üléseken elhangzottaknak
megfelelően fórumra került sor a városházán, ahová meghívták azokat az
érintett vállalkozókat, akik hasonló kerthelyiséget üzemeltetnek. Elmondta
mindenki az álláspontját, véleményét. Egységesen elmondható, hogy a díjak
mértékét szinte mindenki magasnak találta, viszont az önkormányzatnak
figyelembe kell vennie az idei költségvetését is, hiszen van egy tervezett
bevétel, amit teljesíteni kell. A Kft. vezetőjétől elhangzott, hogy ő nem kíván
kevesebbet fizetni, csak hosszabb időtartamra próbálja elnyújtani az
önkormányzat az ő általa használt terület igénybevételét. Ezen a területen a
jelen rendelet szerint egész évben azonos díjat fizetnek a kerthelyiségek után,
erre vonatkozik az egyik javaslat. Felmerült az éves díj lehetősége, de
közterületen nincs mód 180 napnál további használatra az ideiglenes
építményeket illetően, ezért a javaslat egy féléves díj meghatározására
vonatkozik, aminek mértékét próbálták úgy meghatározni, hogy a vállalkozókra
lényegesen nagyobb súly ne nehezedjen az ár megfizetése tekintetében, de az
önkormányzat se essen el bevételtől. A féléves díj bevezetése csak egy
lehetőség a vállalkozók részére, hiszen volt, aki jelezte a fórumon, hogy neki
nem feltétlenül jó a féléves díj bevezetése.
Radácsi Gusztáv: Az a problémája, hogy ez az egész egy lavinát fog elindítani.
Ki fogja meghúzni a határt, hogy kinek lehet, kinek nem?
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen (Harsányi István, Kocsis Róbert,
Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó
László, Tóth Attila), 2 nem szavazat (Radácsi Gusztáv, Kanizsay György Béla)
és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett támogatta (a
döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2014. (VI.12.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló
5/2009. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország
Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, és a
32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva, - az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV.28.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város
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Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága
egyetértésével - a következőket rendeli el:
1. §
(1) A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 5/2009.
(II. 26.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A díjszámításnál minden megkezdett négyzetmétert egésznek kell
figyelembe venni és minden megkezdett időegységet egész időegységnek
kell tekinteni. A kerthelyiségek, vendéglátó teraszok esetében a kérelmező
által használt maximális területigénytől csak lefelé, és csak maximum 50%ban lehet eltérni naptári hónapok szerinti bontásban, kivéve a féléves
díjfizetés választása esetén, ami csak a kérelmező által használt legnagyobb
területigényre vonatkoztatható. A féléves díjfizetés választása esetén a 6
havi használatnak folyamatosnak kell lennie, melyet engedélyes maga
határoz meg április 01 és október 31. közötti időszakra esően. A 1. számú
függelékben meghatározott időegységek esetében az éves díjtétel legfeljebb
hónapokra bontható meg, a félévi-, havi- és napidíj tovább nem bontható.”
(2) A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 5/2009.
(II. 26.) önkormányzati rendelet 17. § (5) bekezdésének c) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
„c) napi használat esetén az igénybevétel megkezdéséig.”
(3) A közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól 5/2009.
(II. 26.) önkormányzati rendelet 1. sz. függelékének 7. pontja helyébe e
rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. §
Ez a rendelet 2014. július 1-jén lép hatályba, kivéve a féléves díjfizetéssel
kapcsolatos rendelkezéseit, amelyek 2015. január 1-jén lépnek hatályba.
(A melléklet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.)
Tizedik napirend:
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen (Harsányi István, Kanizsay György
Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr.
Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) és 1 nem
szavazat (Radácsi Gusztáv) mellett támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett
részt) és a következő határozatot hozta:
99/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án létrejött
Közszolgáltatási szerződés keretében, pályázati eljárás lefolytatásával bízta
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meg a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot
Hajdúszoboszló város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett
menetrendszerinti helyi személyszállítás kizárólagos joggal történő
ellátására.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hajdú Volán
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részére a helyi
közlekedés működtetéséhez 2013. évben összesen nettó 7 400 000 Ft
összegű saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati
támogatást nyújtott.
A képviselő-testület megállapítja, hogy a közszolgáltató 2013. évben január
1-től december 31-ig az önkormányzat területén a menetrend szerinti helyi
személyszállítást
folyamatosan
fenntartotta,
a
Közszolgáltatási
Szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilatkozza,
hogy 2014. évben január 1-től december 31-ig Hajdúszoboszló területén a
menetrend szerinti helyi személyszállítást folyamatosan fenntartja.
Határidő: 2014. december 31.
Felelős: polgármester
jegyző
Tizenegyedik napirend:
Kocsis Róbert: Két kiegészítéssel – amely egyrészt a Kösely Zrt-é, másrészt a
mezőgazdasági bizottságé – elfogadja a választ.
Tizenkettedik napirend:
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A Bihari utca útfelújításának terve elkészült már korábban, mely
szerint a kanyar egy nagyobb ívben van tervezve, az ehhez szükséges terület
magánterület, ennek kisajátításáról volt szó. Erre elkülönített 1 millió forintot az
önkormányzat költségvetésében, de igen hosszú idő lenne szükséges ahhoz,
hogy ez a kisajátítási eljárás lefolytatásra kerüljön, valószínűleg ebben az
évben már nem épülhetne meg az út. A bizottság egyhangúlag támogatja, hogy
a jelenlegi nyomvonalon készüljön el az útfelújítás és ne kerüljön kisajátításra
ez a terület.
Tóth Attila: Ő is megerősíti az elmondottakat. A kisajátítás nagyon durva
módszer, csak a legvégső esetben javallott alkalmazni, ő is támogatja, hogy ne
történjen kisajátítás.
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla,
Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz
Tiborné, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila),
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt)
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
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100/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bihari utcai
kisajátításról szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: Felelős: Tizenharmadik napirend:
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Harsányi István, Kanizsay György Béla,
Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Rácz
Tiborné, Dr. Papp Jenő, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila),
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt)
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:
101/2014. (VI. 12.) Képviselő-testületi határozat
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés
közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő:
Felelős:

-

Kérdések:
Kanizsay György Béla: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdését azzal
kapcsolatosan, amikor a város által birtokolt, üzemeltetett utakat valaki átvágja,
például kábelhúzogatással. Nemrég a Wesselényi utca Hőforrás utcán kezdődő
szakaszát a Keleti utcáig három helyen vágták át. Erre ki ad engedélyt az
önkormányzatnál? Kell-e engedély és ki szabályozza ezt? Milyen módon
történik az ügyintézés?
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Kell kérni rá engedélyt tervek birtokában, viszont az
engedély kiadása nem megtagadható, biztosítani kell minden közszolgáltató
számára ezt a lehetőséget. Mindig meg kell vizsgálni azokat a műszaki
lehetőségeket, amelyekkel ez kivitelezhető. Legtöbb esetben mi az út átfúrását
szoktuk kérni, amikor ez megoldható. Helyi rendeletünk részletesen
szabályozza, milyen mértékben kell az út-átvágásokat helyreállítani. Nem elég
csak a nyomvonalat, minimális elvárás egy 30 cm-es átlapolás, amit a
szolgáltatónak meg kell csinálni.
Kanizsay György Béla: Két héttel ezelőtt lakossági fórumot tartott, ahol a lakók
igen jelentős része sérelmezte azt, hogy a főszezonon kívül, a fürdő környékén
igen magasak a parkolási díjak. Ők azt szeretnék, hogy legyen olcsóbb
szeptembertől, a szezonon kívül a parkolás. Amennyiben van rá lehetőség, kéri,
hogy vizsgálják meg, milyen módon lehetne a hajdúszoboszlói lakosoknak –
akik messze laknak a fürdőtől – a parkolási övezeten belül kedvezményes díjat
meghatározni?
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Szilágyiné Pál Gyöngyi: Néhány évvel ezelőtt volt kezdeményezés arra
vonatkozóan, hogy a városban parkolási zónák legyenek kialakítva.
Tanulmányterv is készült erre. A testület a tanulmányt nem támogatta, nem
kívánta bevezetni a zónásítást. Ennek keretében lenne lehetősége a cégnek
kedvezményeket megállapítani a zónabehatárolásokkal. Ebben az esetben az
egész város területét, a lakótelepi parkolókat is beleértve, be kellene vonni a
kedvezmények kiterjesztésébe. Amíg ebben nem gondolkodik az
önkormányzat, nagyon nehéz területi lehatárolásokat tenni. A parkolási díjakat
minden évben felülvizsgálja a testület, a VgZrt szokott erre javaslatot tenni.
Dr. Sóvágó László: Úgy gondolja, hogy Szoboszló azon kevés helyek közé
tartozik, ahol a parkolás a városmagban korlátlan. Azt, hogy a fürdő környékén
nyári szezonban sokan vannak, kordában kell tartani. Ami itt fölvetődhet, a
fürdő környékén, nem nyári időszakban a parkolás kérdése. Nagyobb gondot ő
nem lát.
Kanizsay György Béla: Nem a hellyel van baj, hanem magával a díjjal.
Hajdúszoboszlóiaknak, főszezonon kívül a fürdő környékén lehetséges-e
kedvezményes parkolás? Érdemes lenne ezt átgondolni, utánajárni a
lehetőségeknek.
Dr. Sóvágó László: Javasolja, hogy vizsgálja meg a hivatal és ha lehet,
segítsen ezen a problémán.
Bejelentések:
Máté Lajos: Az Önkormányzati klub hírportálon sajnálattal olvasta, hogy
Hajdúszoboszló nem szerepel azon önkormányzatok között, akik nyertek
kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos pályázaton. Ez azért is szomorú, mert
100%-os támogatottságú pályázat volt, amelyet a Belügyminisztérium írt ki.
Tavaly év végén arról volt szó, hogy azon települések, amelyeknek nincs
adósságuk, különböző pályázatokon előnyt élveznek. Ez nem így történt. Az
ígéretet nem váltották be. A pünkösdi hosszú hétvégén már elkezdődtek a
besurranásos lopások a városban, mindenképp szükséges a jövőben a
kamerarendszer kiépítése.
A képviselő-testület ülése 14.50 órakor befejeződött.

K.m.f.

Dr. Sóvágó László
polgármester

Dr. Vincze Ferenc
jegyző
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