
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 
szeptember 11-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Marosi György Csongor, Harsányi 

István, Majoros Petronella, Kanizsay György Béla, Radácsi 
Gusztáv, Tóth Attila, Kocsis Róbert, Dr. Papp Jenőképviselők, Dr. 
Vincze Ferenc jegyző, dr. Sléder Tamás aljegyző,Lőrincz László 
irodavezető-főkönyvelő, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, dr. 
Korpos Szabolcs technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyvvezető. 

 
Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Máté Lajos képviselők hiányoztak 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 a 6-7. számú előterjesztéseket 
vegye le napirendről a testület, a bizottságok egyöntetű döntése miatt. Külön 
szavazzon továbbá a testület Kanizsay György Béla képviselő egyéni indítványának 
napirendre vételéről.  
 
A képviselő-testület az egyéni indítvány napirendre vételét 8 igen szavazat (Harsányi 
István, Majoros Petronella, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Dr. Sóvágó László, 
Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr.Papp Jenő) és 1 tartózkodás (Kocsis 
Róbert) mellett támogatta; a meghívóban szereplő napirendet az elhangzott 
módosítással együtt 8 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Tóth Attila, Kanizsay 
György Béla, Dr. Sóvágó László, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 8 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

127/2014. (IX. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND: 
 
1. Javaslat a 2014 évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
2. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2014. évi költségvetésének féléves 
végrehajtásáról. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
3. Jelentés az önkormányzat 2010-2014 évekre elfogadott gazdasági 
(ciklus) programjának végrehajtásáról. 
Előadó: jegyző 
 
4. Előterjesztés a településrendezési tervek K-7 jelű módosításáról. 
Előadó: főépítész 
 
5. Előterjesztés szennyvízátemelő szivattyú beszerzésére. 
Előadó:Vg. Zrt. vezérigazgató 
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6. Előterjesztés Kecskeméti Györgyné szociális bérlakás szerződés - 
hosszabbítása ügyében. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés utcabútorok beszerzése költségvetési keret 
felhasználásáról. 
Előadó: főmérnök 
 
8. Előterjesztés 2014. évi fásításról. 
Előadó: főmérnök 
 
9. Előterjesztés a 8/2001 (VI.01.) önkormányzat rendelet módosításáról. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
10. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2014. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról. 
Előadó: polgármester 
 
11. Tájékoztató a közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
Előadó: polgármester 
 
12. Tájékoztató az előző testületi ülés óta történt fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
13. Válasz a csapadékvíz-elvezető rendszer bővítésével kapcsolatos 
interpellációra. 
Előadó: főmérnök 
 
14. Előterjesztés egyirányú utcák forgalmi rendjének felülvizsgálatára. 
Előadó: egyéni képviselői indítvány 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
Első napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Majoros Petronella, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Dr. Sóvágó László, 
Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr.Papp Jenő), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város 2014. évi költségvetéséről szóló 
3/2014.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről, módosításának és 
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végrehajtásának rendjéről – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és 
felhatalmazása alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés f) pontjában 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 Önkormányzata Képviselő-testületének 
Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága egyetértésével – a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
A 2014. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése 
az alábbira változik: 
 
„A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés főösszegét 6.558.649 
eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.672.387 eFt működési célú bevétellel, 
    4.733.502 eFt működési célú kiadással és 
    -    61.115 eFt működési egyenleggel, 
valamint 
 
    1.105.660 eFt felhalmozási célú bevétellel, 
    1.825.147 eFt felhalmozási célú kiadással és 
    -  719.487 eFt felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. 
január 1-től a 2014. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 
Második napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság és a városfejlesztési, műszaki 
bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Majoros Petronella, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Dr. Sóvágó László, 
Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
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128/2014. (IX. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. 
évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolót 
elfogadja. Felkéri valamennyi költségvetési intézmény vezetőjét, hogy 
az I. félévi takarékos gazdálkodáshoz hasonlóan járjanak el a II. 
félévben is. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, 

jegyző 
 
Harmadik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság és a városfejlesztési, műszaki 
bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Kiegészítése 
van: a 6. oldalon új gyalogátkelőhelyek létesítéséről szól az anyag, viszont az Ady 
Endre-Malom sor kereszteződésében épült gyalogátkelőhely kimaradt.  
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság is egyhangúlag támogatta az 
előterjesztést.  
 
Dr. Papp Jenő: Sajnálja, hogy csak most érkezett a testület elé az anyag. Azokra a 
dolgokra szeretne kitérni, melyekről korábban döntött a testület. A 8. számú 
választókörzet képviselője, területileg ez a legnagyobb körzet. 4 éve hirdették meg, 
hogy minden utca szilárd burkolattal van ellátva a városban. Az ő körzetében több 
utcában nincs útburkolat, többek között az Eötvös utcában. A Bánomkertben lévő 
utcák nagy részében nincs járda. 4 éve nem jut pénz útfelújításra azon a részen. 12 
éve képviselő, azóta kéri, hogy újítsák fel a Hóvirág utcát. Különböző indokok miatt 
nem valósult eddig meg. Az ilyen jellegű előterjesztések kész helyzet elé állítják a 
képviselőket, ad hoc döntések születnek, nincs elfogadott rendszer az útépítésre 
vonatkozóan. Mindig megkéri Zöld Mihály főmérnök urat, hogy mérje fel a járdák 
állapotát, 3 millió forintot kapnak rá, de ebből csak lyukakat tudnak betömni. Az 
előterjesztések sokszor nem találkoznak a lakosság igényeivel. Olyan helyen 
történtek útszőnyegezések, ahol csak tízen laknak. A ciklusban volt olyan képviselő, 
aki el tudta érni, hogy kétévente 4-szer, vagy 5-ször ugyanazt az utcát leaszfaltozták. 
A műfüves labdarúgó-pálya építése is évek óta fennálló probléma, nem sikerült ez 
idáig 30 milliós önerőt erre fordítani. Évek óta érkeznek ajánlatok, 70%-os állami 
támogatás mellett sem épült meg, ezt nem tudja elfogadni. A városnak nem egy, 
hanem kettő vagy három műfüves pályát kellett volna már megépíteni. A mai napon 
hívták az Egressy Béni utca lakói, hogy örülnek az utca leburkolásának, de nem 
biztos, hogy kérik ezt, mivel 8 centivel magasabb az út, mint az ő előterük, így az 
esővíz a járdáikra fog folyni. A Hőforrás utca építésekor hasonló gondok voltak. 
Érdemes lenne a lakosokat is megkérdezni útfelújítás előtt.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem ezt az irányt javasolja a mai beszélgetésre, az utolsó 
ülésre, mert ez hatalmas indulatokat fog kiváltani. Képviselő Úr többet beszélt most, 
mint az elmúlt 20 évben az üléseken. Korábban kellett volna kiállni a 
választópolgárok elé, illetve jelezni a problémákat, nem pedig választások előtt 1 
hónappal. Ha rosszul csinált a testület valamit, akkor azt közösen csinálta, minden 
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közös döntés alapján született. Képviselő Úr is megszavazta a költségvetést, már 
amikor itthon tartózkodott. Az útépítést is közösen szavazta mega a testület. Kocsis 
Képviselő Úrnak levelet is írt, amelyben kérte, nyilvánítson véleményt. Negatív 
választ nem kapott, ellenben azt írta, hogy Papp Képviselő Urat nem tudta elérni. 
Sok olyan állítás hangzott itt el, amire nem is akar válaszolni. Debrecent is 
megelőzve 98%-ban lett a város leburkolva. Az Eötvös utca valóban nincs 
leburkolva, mégpedig azért, mert a kormány nem adta a városnak a megígért 200 
millió forintot.  
 
Kocsis Róbert: Nem emlékszik arra, hogy ilyen jellegű levelet írt Polgármester 
Úrnak. Hajdúszoboszló működésének és fejlesztésének önkormányzati stratégiai 
pillérei között elsőként van megemlítve a gazdasági szerkezet diverzifikálása (a 
turizmustól túlzott függés csökkentése – több lábra állás). Sajnos nem talált az 
anyagban erre utalást, amivel ezt az önkormányzat a ciklusban teljesítette volna. Van 
néhány észrevétele a turizmussal kapcsolatosan. Sajnálja, hogy nincs itt Máté 
Képviselő Úr, talán ő a legilletékesebb ebben. Ami le van írva a turizmusról, az 
bizonyára helytálló és igaz. Az a baj, hogy ha szakemberrel, vagy vendégtartóval 
beszél az ember a városban, leginkább panaszkodnak, kevés a vendég, olyan a 
vendégkör, amely kevésbé fizetőképes, keveset tartózkodnak itt a vendégek. Ezek 
az észrevételek alátámasztódnak a mellékletben. Még mindig az a német vendégkör 
tartózkodik itt a legtöbbet, amely már csak a 3. nemzet, amely a várost választja úti 
célul. Az anyagban található, hogy inkább a keleti desztináció felé nyit a város, főleg 
a román vendégforgalom felé. A jövőben az lenne a feladat, hogy elérje Szoboszló a 
német turisták számának növekedését. Nem lenne szabad elhanyagolni ezt a nációt.  
 
Majoros Petronella: Az anyag 2. oldalán szerepel idézetben, hogy „Hajdúszoboszló 
a meglevő adottságaira építve fokozatosan kiszélesíti gazdasági alapját”. A Nyugati 
sor igenis alapját képezi a helyi gazdaság fejlesztésének. A Nyugati sor sem újult 
meg az elmúlt 12 évben. Az anyagban folytatódik az idézet, mely szerint „tudatosan 
és fenntartható módon javítja a természeti és épített környezet minőségét,annak 
érdekében, hogy mind a helyi lakosság, mind vendégei szükségleteinek és 
elvárásainak teljes mértékben megfeleljen.” Négy évvel ezelőtt számos csapadékvíz-
elvezető beruházás zajlott a városban, amelyek nagy részben jó minőségben 
készültek el. Ebben az évben az ő körzetében négy utcából csupán egyben valósult 
meg kifogástalan minőségben a beruházás. Többször kereste a hivatalt annak 
érdekében, hogy a helyreállítási munkálatok legyenek tökéletesebbek. Az anyagban 
szerepel, hogy a művelődési ház idén átadásra került. Mit lehet erről tudni? 
Egyébként az anyag tartalmaz pozitív elemeket is, de a felmerülő kérdéseket nem 
lehet elhallgatni.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Kényszerűen hosszas közbeszerzési eljárás után a februári 
testületi ülésen elfogadott munkálatok jövő héten elkezdődnek végre, ezután 
elkezdődik az átadási folyamat, próbaüzem, műszaki átadás-átvétel, költözés, 
használatbavételi engedély megszerzése. Azon van a hivatal, hogy ez minél 
hamarabb történjen meg.  
 
Dr. Papp Jenő: Sajnálja, hogy Polgármester Úr személyeskedik. Valóban csak akkor 
szól hozzá, ha van értelme. Az elmúlt 22 évben három alkalommal hiányzott, 
ennyiszer Polgármester Úr is. Az említett problémákra minden évben felhívta a 
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figyelmet, bizottsági üléseken is, illetve hivatali dolgozókkal egyeztetett minden 
alkalommal.  
 
Dr. Sóvágó László: Arra értette mondandóját, hogy vannak képviselők, akik úgy 
gondolják az önkormányzati munkáról, hogy ami jó, azt közösen tette a testület, ami 
rossz, az pedig a polgármester hibája. Ez nem így működik, közösen hozták a 
döntéseket, a Hóvirág utcának felújítását a képviselők többsége nem támogatta. 
Nem akar ilyen jellegű vitákba belemenni, nem itt kell népszerűséget szerezni a 
választóknál. Az útépítést mindenki megszavazta, mindenki támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Két dolog jutott eszébe a vitát hallva. Most került a 
ciklusprogram a testület elé, hiszen mindig a ciklus végén tárgyalja a testület. Semmi 
újdonság nincs ebben, akik régebb óta képviselők, azoknak tudni kell ezt. Egyetért 
Kocsis képviselőtársa mondatával, miszerint nyitni kell a nyugat felé a turizmus 
területén. A keleti desztináció felé van most egy nagyobb nyitás, e téren az országos 
tendenciát követi Szoboszló is. A kivitelezésekkel kapcsolatban pedig Papp doktorral 
ért egyet, többször említette, hogy a Hőforrás utcán történt munkálatok nem 
megfelelő módon történtek, a problémát a műszaki ellenőrnek is jelezte, ahogyan azt 
is, hogy a csapadékvíz-elvezető árkok kivitelezése sem volt tökéletes. A ciklusban jól 
gazdálkodott a város, a pénzügyi bizottsági ülésen is elhangzott, hogy szépen 
fejlődött Szoboszló, jól gazdálkodtak a rendelkezésre álló pénzzel.  
 
Tóth Attila: Közösen hozta a döntéseket a testület, aki nem támogatja ezt az 
előterjesztést, az az elmúlt négy év döntéseit fogja megcáfolni. Ő támogatja az 
anyagot, hisz ezek a saját döntései is.  
 
Kocsis Róbert: A turizmussal kapcsolatos észrevételeihez még annyit, hogy a 
német turista évtizedekig meghatározó tényező volt Hajdúszoboszló 
idegenforgalmában, ez most már néhány éve visszaszorulóban van. Ezért nem 
teszünk eleget, hogy ez a folyamat visszaforduljon. Erre nagyobb energiát kell 
fektetni. Ez nem az ő dolga, hiszen vannak erre a feladatra megfelelő kvalitású 
szakemberek. Igazából nem kritikának szánta, inkább figyelmeztetésnek a jövőre 
nézve.  
 
Majoros Petronella: Az elmúlt négy évben történt pozitív elmozdulások jót tettek a 
településnek, viszont voltak olyan fejlesztések, amelyekhez támogatását adta minden 
képviselő, viszont az eredményük nem kifogástalan.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 6 igen szavazat (Harsányi István, Tóth Attila, 
Kanizsay György Béla, Dr. Sóvágó László, Marosi György Csongor, Radácsi 
Gusztáv) és 3 tartózkodás (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Dr. Papp Jenő) 
mellett támogatta és a következő határozatot hozta:  
 

129/2014. (IX. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2010-2014 évekre elfogadott gazdasági (ciklus) programjának 
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.  
 
Határidő: - 
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Felelős:  - 
 
Negyedik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor főépítész.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
és egyhangúlagtámogatta. Többek között szó van arról, hogy korábban pályázatot 
írtak ki gyűjtőutakra, ahhoz, hogy a Hőforrás utca és a Nyugati sor is bekerülhessen 
ilyen jellegű pályázatba, feltétel, hogy ezek is gyűjtőutak legyenek. Ezzel a 
módosítással ez lehetővé válik.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Majoros Petronella, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Dr. Sóvágó László, 
Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta és rendeletet 
alkotta:  
 

130/2014. (IX. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Településszerkezeti Tervének K-7 jelű 
módosítását a jelen határozat 1-17 számú melléklete szerint 
jóváhagyja. 
A Településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei hatályban 
maradnak. 
A Településszerkezeti Terv leírását a Településszerkezeti terv 
módosítása nem érinti, az változatlan tartalommal marad hatályban.  
A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése 
során megállapított Településszerkezeti Tervben és az 
elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv Leírásában 
foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 
A jóváhagyás után a Településszerkezeti Tervet és Leírását egységes 
szerkezetben kell dokumentálni. 
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   polgármester 
 
 

A rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Ötödik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság és a városfejlesztési, műszaki 
bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kanizsay György Béla: Milyen keretből lesz finanszírozva a szivattyú-vásárlás?  
 
Lőrincz László: A tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen elmondta módosító javaslatát, 
mely szerint a 2014. évi költségvetésben a vagyonhasznosítási bevételek között 
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szerepel a vagyonhasználati díj, ami a szivattyúcserére biztosított összeg, viszont a 
kiadási oldalon ez nem szerepel, ami azt jelenti, hogy csak a költségvetési tartalék 
terhére lehet ezt beszerezni. A határozati javaslatot ennek megfelelően kéri 
módosítani.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést az elhangzott módosítással együtt 9 igen 
szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi István, Majoros Petronella, Tóth Attila, Kanizsay 
György Béla, Dr. Sóvágó László, Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. 
Papp Jenő), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 

131/2014. (IX. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata,mint a vízi 
közmű szolgáltatásért felelős, a vízi közmű üzemeltetője által fizetett 
bérleti díj terhére 1 db Hidrostal F06K-H03R típusú szivattyút vásároljon 
a költségvetési tartalék terhére.  
 
Határidő: szeptember 30. 

             Felelős:      főkönyvelő,  
                               VgZrt vezérigazgatója  

 
Hatodik napirend:  
 
Tóth Attila: Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta az előterjesztést 
ésegyhangúlag elutasította.  
 
A képviselő-testület 5 igen (Harsányi István, Kocsis Róbert, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Dr. Papp Jenő) szavazat és 4 tartózkodás (Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mellett minősített 
többséggel nem támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

132/2014. (IX. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
támogatja Kecskeméti Györgyné részére a Hajdúszoboszló, Csontos u. 
30/3. szám alatti önkormányzati szociális bérlakás bérleti 
jogviszonyának meghosszabbítását.  
 
Határidő:- 
Felelős:  - 

 
Hetedik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság és a városfejlesztési, műszaki 
bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Majoros Petronella, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Dr. Sóvágó László, 
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Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
 

133/2014. (IX. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő köztéri 
utcabútorok beszerezését a rendelkezésre álló 10 MFt-os keretösszeg 
erejéig.  
 
Az utcabútorok beszerzésével, telepítésével a Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt-t bízza meg. 

 
  Határidő: szeptember 30. 

            Felelős:   jegyző 
 
Nyolcadik napirend:  
 
Harsányi István: A pénzügyi, gazdasági bizottság és a városfejlesztési, műszaki 
bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta azzal a 
kiegészítéssel, hogy az iroda, illetve a VgZrt egyeztessen a kiültetendő fáknak a 
fajtájában, vegyék figyelembe, hogy olyan fa ne kerüljön ki, amely allergiát okozhat, 
vagy virágával nagyobb szennyezést okoz közterületen, illetve vegyék figyelembe, 
hogy milyen közművek vannak a környékén.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Majoros Petronella, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Dr. Sóvágó László, 
Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta:  
 

134/2014. (IX. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. 
évben az alábbi fásítási munkálatok elvégzését támogatja az 
előterjesztés szerint: 
 
Földlabdás sorfa telepítése, karózva, dréncsövezve, 2 éves 
utógondozással, garancia nélkül, összesen 185 db az előterjesztésben 
felsorolt fatípusokkal, az 1.sz. mellékletben felsorolt helyszíneken. 
 
A fák beszerzésével és telepítésével a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t bízza meg.  
 
Határidő:  november 30. 
Felelős:    jegyző 
                VG NZrt. vezérigazgató 
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Kilencedik napirend:  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Majoros Petronella, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Dr. Sóvágó László, 
Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
16/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete 

a közterület név- és házszámozás megjelölésének szabályairól szóló 
8/2001. (VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) 
pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és 51. § (5) bekezdésében meghatározott 
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 
Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottsága 
egyetértésével – a közterület név- és házszámozás megjelölésnek szabályairól szóló 
8/2001. (VI.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosítása 
tárgyában a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Hajdúszoboszló közterületi neveiről utcanévjegyzéket kell vezetni a rendelet 1. 
sz. mellékletét képező közterületi névjegyzék felhasználásával. 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 1. sz. melléklete a Rendelet 1. sz. melléklete helyébe lép. 
 

3. § 
 
Jelen rendelet 2014. október 13-án lép hatályba. 
 
Tizedik napirend:  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Majoros Petronella, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Dr. Sóvágó László, 
Marosi György Csongor, Dr. Papp Jenő) és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett 
támogatta és a következő határozatot hozta:  
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135/2014. (IX. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét az alábbi 
közbeszerzésekkel egészíti ki: 
 
- közbeszerzés tárgya: Napelemes rendszerek kialakítása 
Hajdúszoboszlón 
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2014. augusztus 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
- közbeszerzés tárgya: Hajdúszoboszlói Városháza energetikai 
korszerűsítése 
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tárgyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása): 2014. augusztus 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2014. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
Tizenegyedik napirend:  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 6 igen szavazat (Harsányi István, Majoros 
Petronella, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Dr. Sóvágó László, Dr. Papp Jenő) és 
3 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Kocsis Róbert) mellett 
támogatta és a következő határozatot hozta:  
 

136/2014. (IX. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Tizenkettedik napirend:  
 
Majoros Petronella: Tájékoztatni szeretné a lakosságot arról a 
Belügyminisztériumtól érkezett levélről, amely azt támasztja alá, hogy a 
kormányrendelet szerint az el nem adósodott települések 4 éven keresztül 
részesülhetnek támogatásban, melyről a következő évek költségvetési törvényei 
rendelkeznek. Így Hajdúszoboszló is 2015-től nyújthatja be igényét.  
 
Dr. Sóvágó László: Ez a levél nem erről szól. Semmi újdonság nincs benne, annyi, 
hogy tavaly megteremtették a feltételét annak, hogy négy éven át lesz ilyen pályázat. 
Hogy ezen a pályázaton ki nyer és mikor, arra semmi garancia nincs. Tavaly is 
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benyújtotta Szoboszló a pályázatát és nem nyert. Csupán a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően küldték el újra ezt a levelet. Ennek a levélnek semmi újdonságtartalma 
nincs.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 8 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Majoros Petronella, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Dr. Sóvágó László, 
Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) és 1 tartózkodás (Dr. Papp Jenő) mellett 
támogatta és a következő határozatot hozta:  
 

137/2014. (IX. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Tizenharmadik napirend:  
 
Majoros Petronella: Elfogadja a csapadékvíz-elvezető rendszer bővítésével 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
Tizennegyedik napirend:  
 
Kanizsay György Béla: A városban sok egyirányú utca van, ezek közül jó néhány 
állapota és forgalma lehetővé teszi, hogy a KRESZ-módosításoknak köszönhetően 
az önkormányzat engedélyt adjon a kerékpárosoknak, hogy behajtsanak ezen 
utcákba. Ezzel a lehetőséggel már több város élt. Az anyag arról szól, hogy a hivatal 
szakemberekkel vizsgálja meg, melyek azok az utcák, amelyek alkalmasak arra, 
hogy kerékpárral be lehessen hajtani.  
 
Kocsis Róbert: Felhívja a figyelmet arra, hogy ez nem veszélytelen dolog. Az ő 
körzetében volt rá példa, hogy forgalmi rend megváltozása miatt történt baleset. 
Sokan megszokásból közlekednek, ezért is tartja veszélyesnek a változtatást.  
 
Kanizsay György Béla: Megérti képviselőtársa aggályait, pontosan azt kérte, a 
hivatal vizsgálja meg, melyek azok az utcák, ahol be lehet vezetni ezt a lehetőséget.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Kocsis Róbert, Harsányi 
István, Majoros Petronella, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Dr. Sóvágó László, 
Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv, Dr. Papp Jenő), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta és rendeletet 
alkotta:  
 

138/2014. (IX. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
hivatal szakembereit, hogy vizsgálják meg, majd készítsenek 
előterjesztést azokról az egyirányú forgalmú utcákról, melyek 
alkalmasak lehetnek a kerékpárosok számára a kétirányú forgalomra. 
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Határidő: 2014. november 30.  
Felelős:  jegyző 

 
Kérdések:  
 
Kocsis Róbert: Az újonnan felújított Halasi Fekete Péter téren található egy szobor, 
ami korábban egy domb jellegű képződményen állt. A tér átépítése után már ez a 
domb nincs meg, a szobor viszont ott van. Végleges helye ez a szobornak vagy van-
e szándék változtatni a helyén? Az alkotó eredeti szándéka vélhetően az volt, hogy a 
fémszobor azon a kiemelkedésen álljon.  
 
Dr. Vincze Ferenc: A térnek a fizikai átalakítása megtörténik, ezt követően testület 
elé kerül, hogy hol-mit érdemes még elhelyezni, min érdemes változtatni.  
 
Bejelentések:  
 
dr.Sléder Tamás: Önkormányzatunk az idei évben először csatlakozott az Európai 
Mobilitási Hét rendezvénysorozatához. Ennek keretén belül több program is 
megszervezésre kerül 2014. szeptember 16-22. között, és kiemelkedik majd a 
szeptember 22-i nap, amikor is a városban is autómentes napot szervezünk. 
 
A képviselő-testület ülése 15.00 órakor befejeződött. 
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Dr. Sóvágó László     Dr. Vincze Ferenc 
  polgármester        jegyző 

 

 
 
 


