
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2011. június 16-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános 
üléséről.   
 
Jelen vannak:  Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenő, Dr. 

Rácz Tiborné, Majoros Petronella, Kanizsay György 
Béla, Harsányi István, Máté Lajos, Marosi György 
Csongor, Radácsi Gusztáv, Kocsis Róbert, Tóth Atti-
la, Örvendi László képviselők, Dr. Vincze Ferenc 
jegyző, Farkasné dr. Ungvári Ilona aljegyző, 
Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető-főmérnök, Lő-
rincz László irodavezető-főkönyvelő, Varga Imre ok-
tatási irodavezető, Márton Gábor technikus, Molnár 
Viktória jegyzőkönyv-vezető és érdeklődő állampol-
gárok.  

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirendek 
megtárgyalását és elfogadását javasolta, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
bizottsági üléseken elhangzottaknak megfelelően a 20. számú előter-
jesztés lekerül napirendről, későbbi ülésen kerül megtárgyalásra. A 13. 
számú előterjesztés pedig előre kerül a napirendben, Igazgató Úr kéré-
sére.  
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását 
12 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Harsányi István, 
Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, 
Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György 
Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogat-
ta és a következő napirendet fogadta el:  
 

Napirend:  
 
1. a.) A munkaügyi központ kirendeltségének tájékoztatója a város 
munkaerő-piaci helyzetéről, a (köz)foglalkoztatási lehetőségekről 
Előadó: kirendeltség-vezető 
 
 b.) Tájékoztató foglalkoztatási pályázati projekt megvalósulásáról 
Előadó: jegyző 
 
2. Beszámoló a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2010. 
évi működéséről 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
             Hajdú Volán Zrt. képviselői 
 
3. Előterjesztés a Hőgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola pe-
dagógiai programjának módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
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4. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény magasabb vezető-
jének megbízásáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
5. Előterjesztés a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola maga-
sabb vezetőjének megbízásáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
6. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola magasabb 
vezetőjének megbízásáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
7. Előterjesztés a Bocskai István Szakképző Iskola magasabb veze-
tőjének megbízásáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
8. Előterjesztés a Bárdos Lajos Általános Iskola alapító okiratának 
módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődés és sportiroda vezetője 
 
9. Előterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola alapító 
okiratának módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
10. Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény alapító okiratának 
módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
11. Előterjesztés  a Közgazdasági Szakközépiskola alapító okiratának 
módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
12. Előterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény alapító okiratának módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
13. Előterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény pedagógiai programjának módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 
14. Előterjesztés a kertmozi üzemeltetéséről 
Előadó: jegyző 
 
15. Jelentés a gyógyvíz értékesítés helyzetéről  
Előadó: Hungarospa Zrt. vezérigazgatója 
 
16. Előterjesztés a közterületek felújítási munkáiról 
Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
 

16 órától általános közmeghallgatás 
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17. Előterjesztés az utcabútorok beszerzésére vonatkozóan  
Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
 
18. Előterjesztés a városközpont-rehabilitációs pályázat második for-
dulós dokumentumok elfogadásáról 
Előadó: jegyző 
 
19. Előterjesztés közterületi parkolóhelyek fennmaradásával kapcso-
latban 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
20. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2011. évi 
közbeszerzési tervének módosításáról 
Előadó: polgármester 
 
21. Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntések-
ről 
Előadó: polgármester 
 
22. Tájékoztató a Városi Bölcsőde fejlesztése projekttel kapcsolatban 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
23. Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt események-
ről 
Előadó: polgármester 
 
24. Válasz rágcsálóirtással kapcsolatos interpellációra  
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
Kérdések, interpellációk, egyebek 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.) Előterjesztés a Kálvin tér 5. szám alatti szociális bérlakás kiutalá-
sára 
Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
 
2.) Előterjesztés első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásának 
kivételes méltányosságból történő megállapítására 
Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője 
 

Első napirend:  
 
A,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Csiszár Béla, kirendeltség-vezető.  
 
Csiszár Béla: 2010. december végével a regionális szervezetrendszer 
megszűnt, a munkaügyi szervezet a kormányhivatalokba lett integrálva. 
Kormányrendelettel létrehoztak kiemelt hatáskörű és illetékességű me-
gyei munkaügyi központokat. Ezek a korábbi régióközpontok helyén jöt-
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tek létre. Ez egy átmeneti állapot, 2012. januárjától azonban minden ki-
rendeltség a saját megyéjéhez fog tartozni. A tájékoztatóban foglalkoz-
tatást elősegítő programokról is szó van, többek között a TÁMOP-
programokról is, ezeket az unió finanszírozza. A hátrányos helyzetűek 
foglalkoztatását támogató programba újabb 100 fő bevonására nyílik 
lehetőség az év folyamán. A kormány  közfoglalkoztatásért felelős tagja 
a belügyminiszter lesz július 1-től.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth At-
tila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 123/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
munkaügyi központ kirendeltségének tájékoztatóját a város mun-
kaerő-piaci helyzetéről elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
B,  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth At-
tila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 124/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
"A turisztikai vonzerő felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszo-
boszlói kistérségben" című foglalkoztatási pályázati projekt meg-
valósulásáról szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
 

Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Varga Sándor és Horváthné Kiss 
Zsuzsa, a Hajdú Volán Zrt. képviselői.  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Dr. Sóvágó László: Részt vett a pénzügyi bizottság ülésén, ahol voltak 
vélemények, kérdések, melyek megvitatásra kerültek.  
 
A képviselő-testület 11 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Harsá-
nyi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, 
Máté Lajos) szavazat és 1 tartózkodás (Marosi György Csongor) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 125/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú Volán Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság Hajdúszo-
boszló város területén 2010. évben végzett menetrend szerinti he-
lyi személyszállítás főbb tapasztalatairól készített beszámolójában 
foglaltakat tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Harmadik napirend:  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth At-
tila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 126/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva - az 1-3. sz. mellékletben meg-
jelölt módosításokkal - jóváhagyja a Hőgyes Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola pedagógiai programját. 
 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős:  jegyző 

 
Negyedik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László kérdésére a pályázók nem kérték zárt ülés megtar-
tását.  
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Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést. Császi Imréné pályázatát 1 nem szavazat és 3 tartóz-
kodás mellett nem támogatta. Győri Zsuzsanna pályázatát 3 igen sza-
vazat és 1 tartózkodás mellett támogatta.  
 
A képviselő-testület Császi Imre Tiborné pályázatát 2 igen (Kanizsay 
György Béla, Máté Lajos), 1 nem (Kocsis Róbert) szavazat és 8 tartóz-
kodás (Harsányi István, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Örvendi László, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) mel-
lett nem támogatta; Győri Zsuzsanna pályázatát 12 igen szavazat (Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Ör-
vendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Ma-
rosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
 
 127/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) e, pontjában biztosított jogkörében 
eljárva az Egyesített Óvodai Intézmény (4200 Hajdúszoboszló, 
Rákóczi u. 14.) magasabb vezetői beosztásának ellátásával 2011. 
augusztus 1-től,  2016.  július 31-ig Győri Zsuzsannát (4200 Haj-
dúszoboszló, Szilfákalja u. 20/A. I/3.) bízza meg. 
Garantált illetményét az „G” fizetési osztály 13. fizetési fokozatá-
ban 201.000.-Ft-ban, további szakképesítésért járó illetménynöve-
kedését 10.000.-Ft-ban, összesen 211.000.- Ft-ban, magasabb 
vezetői pótlékát a pótlékalap 270%-ában, azaz 54.000,-Ft-ban, 
havi illetményét összesen 265.000.-Ft-ban állapítja meg. 
A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 
vezetőjét a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és admi-
nisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza a polgár-
mestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2011. július 15. 
Felelős: jegyző  

 

Ötödik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László kérdésére a pályázók nem kérték zárt ülés megtar-
tását.  
 
Varga Imre: Két bejelentése van: Szabó Ágnes visszavonta pályázatát, 
a Békés Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályán talált munkát. A 
határozati javaslatban pedig módosul Gliga Erzsébet besorolása iskolai 
végzettsége miatt, megválasztása esetén az "I" kategóriába kerül.  
 
Dr. Sóvágó László: Ma reggel kapta meg a pályázat-visszavonásról 
szóló levelet. Ebben Nagy Bálint bizottsági tag magatartását kifogásolta 
a pályázó.  
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Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést, ekkor még három pályázóról szavazott a bizottság. 
Fekésházi Tibor pályázatát 4 igen szavazat mellett támogatta, Gliga Er-
zsébet pályázatát 2 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett nem támo-
gatta, Szabó Ágnes pályázatát 2 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett 
nem támogatta.  
 
Radácsi Gusztáv: Tudomására hozta a pályázatát visszavonó Szabó 
Ágnes, hogy milyen módon próbálta ellehetetleníteni őt Nagy Bálint. Ez 
egy volt képviselőtől etikátlan eljárás.  
 
Gliga Erzsébet: Hozzászólásában idézett a Magyar Alkotmányból.  
 
A képviselő-testület Fekésházi Tibor pályázatát 12 igen szavazat (Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Ör-
vendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Ma-
rosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő 
határozatot hozta: 
 

128/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) e, pontjában biztosított jogkörében 
eljárva kinevezi Fekésházi Tibor (4200 Hajdúszoboszló, Kígyó u. 
38.),  a Thököly Imre Kéttannyelvű Általános Iskola ( 4200 Kölcsey 
u. 2-4.) általános iskolai tanár  munkakörű közalkalmazottját  a 
Mellékletben foglaltak szerint áthelyezéssel , 2011. augusztus 1. 
napjától határozatlan időre a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános 
Iskola (4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7.) általános iskolai taná-
rává, egyidejűleg megbízza 2016. július 31. napjáig az intézmény 
magasabb vezetői beosztásának ellátásával.  
Garantált illetményét az „G” fizetési osztály 13. fizetési fokozatá-
ban 201.000.-Ft-ban, további szakképesítésért járó illetménynöve-
kedését 16.080.-Ft-ban, összesen 217.080. -Ft, magasabb vezetői 
pótlékát a pótlékalap 270%-ában, azaz 54.000.-Ft-ban, havi illet-
ményét összesen 271.080.-Ft-ban állapítja meg. 
A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 
vezetőjét  a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és ad-
minisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza  a pol-
gármestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2011. július 15. 
Felelős: jegyző  

 

Hatodik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László kérdésére a pályázók nem kérték zárt ülés megtar-
tását.  
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Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést. Czidor Csaba pályázatát 4 tartózkodás mellett nem 
támogatta, Gliga Erzsébet pályázatát 3 nem és 1 tartózkodás mellett 
nem támogatta, Lászlók Jánosné pályázatát 3 igen és 1 tartózkodás 
mellett támogatta, Tóth Istvánné pályázatát pedig 2 nem és 2 tartózko-
dás mellett nem támogatta a bizottság.  
 
Dr. Sóvágó László: Néhány hónappal ezelőtt bejelentette a jelenlegi 
megbízott igazgató, Lászlók Jánosné, hogy nyugdíjba kíván vonulni. 
Ebből azt a következtetést vonta le, hogy iskolaigazgatóként nem kíván 
a továbbiakban dolgozni. Aki igazgató szeretne lenni, az azon gondol-
kodik, hogyan tud újat alkotni, többet alkotni. Nehéz lesz meggyőzni, 
hogy van annyi erő a pályázóban, hogy ezt az intézményt vezesse. A 
szavazatoknál nem fogja élvezni az ő bizalmát. Aki igazgató, attól el-
várható, hogy meggondolja cselekedeteit. Két hónappal ezelőtt kérel-
met nyújtott be igazgató asszony két további dolgozó alkalmazására. 
Jelenleg mindenkinek azon kell gondolkozni, hogy az adott pénzügyi 
feltételek mellett hogyan tud nagyot alkotni és nem újabb pénzeket kér-
ni az amúgy is nehéz helyzetben lévő fenntartótól. Távol akar maradni a 
politikai iránytól, de úgy gondolja, az igazgató asszony túlságosan elkö-
telezett és az iskola semlegessége nincs biztosítva.  
 
Kanizsay György Béla: Több szülő megkereste az étkezés-
elhordással kapcsolatban. Amennyiben a gyermek nem tudja igénybe 
venni az aznapi étkezést, akkor az elvész és nem lehet elvinni. Ezzel 
kapcsolatban felkereste az állategészségügyi szakhatóságot, akik elirá-
nyították a helyi ÁNTSZ-vezetőhöz. Írásbeli állásfoglalást fognak külde-
ni, de elmondásuk alapján semmi nem tiltja az elvitelt. A gyakorlat meg-
változtatása a cél.   
 
Marosi György Csongor: Minden pályázótól kéri, hogy néhány szóban 
ismertessék, mit tesznek az iskola megosztottságának felszámolásáért, 
mivel ez kihatással van a gyermeklétszám alakulására, ez egy hátrá-
nyos helyzetű iskola, szegregált részen van.   
 
Czidor Csaba: Nagyon nehéz a helyzet olyankor, amikor egy testület 
megosztott. Legfontosabb a szakmai munkára irányítani a kollegákat. 
Stabil, megfelelő munkával lehet egy iskolát olyan helyzetből kibillente-
ni, amelybe bekerül összevonás vagy átszervezés miatt. Meg kell köve-
telni a munkát, meg kell újulni, mindennap bizonyítani kell. Nyugodt lég-
kört kell kialakítani.  
 
Gliga Erzsébet: A pedagógus, az iskola hatása emberi sorsokat befo-
lyásol, személyiségeket bontakoztat ki. A pedagógiai koncepció vezér-
fonala a humánum, a megfelelő oktatómunka. Ez klasszikus emberi ér-
tékekre épül. Az iskola partnerséget kínál a szülőnek a nevelési folya-
matban.  
 
Lászlók Jánosné: Ha ez az átmeneti helyzet elmúlik, átlendül az iskola 
a holtponton. Ez már elindít egy folyamatot. A nevelőtestület igen ma-
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gas szakmai munkát végez. Aki az intézmény vezetője lesz, annak a jó 
elképzelései mellé fognak állni a pedagógusok és létrejön az egység.  
 
Tóth Istvánné: Egy iskolában a nevelő-oktató munka eredményessége 
az ott dolgozó nevelőktől függ. Az öt éves vezetői ciklusában az össze-
csiszolódás nehézségei után bebizonyította a nevelők többsége, hogy 
magas szakmai tudással rendelkeznek és elkötelezettek az iskola felé. 
Minden kollegának fontos, hogy a létbizonytalanság megszűnjön.  
 
Kérdést Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Radácsi Gusz-
táv és Tóth Attila tett fel, melyekre Lászlók Jánosné válaszolt.  
 
A képviselő-testület Czidor Csaba pályázatát 3 igen (Kanizsay György 
Béla, Marosi György Csongor, Tóth Attila), 1 nem (Dr. Sóvágó László) 
szavazat és 8 tartózkodás (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Máté Lajos, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tibor-
né, Radácsi Gusztáv) mellett nem támogatta; Gliga Erzsébet pályázatát 
2 igen (Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor), 4 nem (Máté 
Lajos, Radácsi Gusztáv, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) szavazat és 6 
tartózkodás (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Ör-
vendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné) mellett nem támogatta; 
Lászlók Jánosné pályázatát 7 igen (Harsányi István, Kocsis Róbert, Ma-
joros Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné, Tóth 
Attila), 2 nem (Marosi György Csongor, Dr. Sóvágó László) szavazat és 
3 tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Máté Lajos, Kanizsay György Béla) 
mellett támogatta és a következő határozatot hozta:  
 
 129/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) e, pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola (4200 Hajdúszo-
boszló, Hőforrás u. 143.) magasabb vezetői beosztásának ellátá-
sával 2011. augusztus 1-től,  2016.  július 31-ig Lászlók Jánosnét 
(4200 Hajdúszoboszló, Seres u. 13.) bízza meg. 
Garantált illetményét az „G” fizetési osztály 14. fizetési fokozatá-
ban 208.900.-Ft-ban, további szakképesítésért járó illetménynöve-
kedését 16.712.-Ft-ban, összesen 225.612.- Ft- ban, magasabb 
vezetői pótlékát a pótlékalap 270%-ában, azaz 54.000.-Ft-ban, 
havi illetményét összesen 279.612.-Ft-ban állapítja meg. 
A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 
vezetőjét a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és admi-
nisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza a polgár-
mestert az intézkedések hitelesítésére. 

 
Határidő: 2011. július 15. 
Felelős: jegyző  

 

Hetedik napirend:  
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Dr. Sóvágó László kérdésére a pályázók nem kérték zárt ülés megtar-
tását.  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést. Gliga Erzsébet pályázatát 4 tartózkodás mellett nem 
támogatta, Szilágyi Lajos pályázatát 4 igen szavazat mellett támogatta.  
 
A képviselő-testület Gliga Erzsébet pályázatát 2 igen (Kanizsay György 
Béla, Dr. Sóvágó László), 3 nem (Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Tóth 
Attila) szavazat és 7 tartózkodás (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majo-
ros Petronella, Marosi György Csongor, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Rácz Tiborné) mellett nem támogatta; Szilágyi Lajos pályázatát 12 
igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Harsányi István, Dr. 
Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, 
Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György 
Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogat-
ta és a következő határozatot hozta: 
 
 130/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
1993. évi LXXIX tv. 102 § (2) e, pontjában biztosított jogkörében 
eljárva a Bocskai István Szakképző Iskola (4200 Hajdúszoboszló, 
József Attila u. 25.) magasabb vezetői beosztásának ellátásával 
2011. szeptember 1-től,  2016.  július 31-ig Szilágyi Lajost (4200 
Hajdúszoboszló, Kossuth u. 76.) bízza meg. 
Garantált illetményét az „I” fizetési osztály 13. fizetési fokozatában 
252.405.-Ft-ban, további szakképesítésért járó illetménynöveke-
dését 25.241.-Ft-ban, összesen 277.646.- Ft-ban, magasabb ve-
zetői pótlékát a pótlékalap 300 %-ában, azaz 60.000.-Ft-ban, havi 
illetményét összesen 337.646.-Ft-ban állapítja meg. 
 
A képviselő-testület felkéri az Oktatási, Művelődési és Sport Iroda 
vezetőjét a vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és admi-
nisztratív intézkedések előkészítésére és felhatalmazza a polgár-
mestert az intézkedések hitelesítésére. 
 
Határidő: 2011. július 15. 
Felelős: jegyző  

 

Nyolcadik napirend:  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth At-
tila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
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 131/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Bárdos Lajos Álta-
lános Iskola alapító okiratát az előterjesztésben szereplő módosí-
tásokkal.  

 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős: jegyző 

 

Kilencedik napirend:  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth At-
tila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 132/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Thököly Imre 
Kéttannyelvű Általános Iskola alapító okiratát az előterjesztésben 
szereplő módosításokkal.  
 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős: jegyző 

 

Tizedik napirend:  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó Lász-
ló, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay 
György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 133/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, az Egyesített Óvo-
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dai Intézmény  alapító okiratát az előterjesztésben szereplő mó-
dosításokkal.  
 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, 
Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth Attila, Kanizsay György 
Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogat-
ta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 134/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Közgazdasági 
Szakközépiskola alapító okiratát az előterjesztésben szereplő mó-
dosításokkal.  
 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenkettedik napirend:  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Bé-
la, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 135/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) a, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja, a Zichy Géza Zene-
iskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát az 
előterjesztésben szereplő módosításokkal.  
 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős: jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
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Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Tóth Attila, Kanizsay György Bé-
la, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 136/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 102. § (2) f, pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva - az előterjesztésben szereplő 
módosításokkal - jóváhagyja a Zichy Géza Zeneiskola- Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  pedagógiai programját. 
 
Határidő:  2011. július 15. 
Felelős:  jegyző 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. A Művelődési Központ és a mozi korábbi 
üzemeltetője megegyezett az eszközök átadásáról. A kertmozi is üze-
mel a nyáron.  
 
Kocsis Róbert: Az oktatási, kulturális és sport bizottság is megtárgyal-
ta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A határozati javaslatban 
foglaltak olyan megoldást jelentenek, amelyek garantálják a kertmozi 
működését.  
 
Dr. Sóvágó László: Ki viseli majd a veszteséget?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Olyan megállapodás születik, ha elfogadja a testü-
let, hogy amennyiben akár egyetlen rezsiszámla kifizetése nem történik 
meg, azonnal felmondja a szerződést a Művelődési Központ igazgatója.  
 
A képviselő-testület 6 igen (Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Rácz Tiborné), 1 nem 
szavazat (Radácsi Gusztáv) és 5 tartózkodás (Kanizsay György Béla, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Sóvágó László, Tóth Attila) 
mellett nem támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hoz-
ta:  
 
 137/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem veszi tudomásul a Kovács Máté Városi Művelődési Központ 
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és Könyvtár igazgatójának a kertmozi üzemeltetésére vonatkozó-
an tett intézkedéseit. A korábbi mozi üzemeltetőnek a tulajdoná-
ban levő, a teremmozi későbbi üzemeltetéséhez szükséges esz-
közök tulajdonának átruházására vonatkozó ajánlatát rezsitartozá-
sának kiegyenlítéseként nem fogadja el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   jegyző, 
                művelődési központ igazgatója 

 

Tizenötödik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa Zrt. 
vezérigazgatója.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A tegnapi ülésen felmerült 
kérdésekre megnyugtató választ kaptak. A jövőben is biztonságos a 
gyógyvízzel való gazdálkodás.  
 
Marosi György Csongor: Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Az ülésen 
néhány kiegészítést is tett Vezérigazgató Úr, illetve a felmerült kérdé-
sekre is választ kaptak.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. Az előterjesztés alapos, részletes, mindenre 
kiterjedő. A gyógyvízkészlet a jelenlegi kitermelés mellett egyáltalán 
nincs veszélyben. Az elmúlt két hónapban a menedzsment által tett lé-
pések azt szolgálják, hogy a turisztikai szolgáltatókkal kötött szerződé-
sek egységesek legyenek. Néhány megállapodás hátra van még, de 
rövid időn belül ezek is megvalósulnak. A bizottság kéri az előterjesztés 
támogatását.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth At-
tila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 138/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jó-
váhagyja az alábbi benyújtott szerződéstervezetek tartalmát és 
felhatalmazza a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgató-
ját, hogy a benyújtott szerződéstervezetek alapján megkösse a 
következő partnerekkel a szerződéseket:  
 
 Délibáb Invest Kft.  
 Legátum 95 Kft. (Apolló Hotel)  
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 KV. Kft. (Hotel Atlantis)  
 Corvin Palace Kft. (Termálvíz-szolgáltatási szerződés)  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jó-
váhagyja, illetve tudomásul veszi a megkötött szerződéseket és az 
azokról adott tájékoztatást az alábbi partnerek esetében:  
 
 Hajdúpark Kft. (Hotel Aurum)  
 Rudolf Segélyegyesület (Hotel Rudolf)  
 Alföld 92 Kft (Hotel Mátyás Király)  
 Geotherm Üdülő Kft. (Hotel Silver)  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-
hatalmazza a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatóját, 
hogy a 2013-ban lejáró szerződések esetében az egységes ter-
málvíz-szolgáltatási szerződést megkösse a következő partnerek-
kel:  
 
 Hunguest Hotels Zrt. (Hotel Béke)  
 Hotel Hőforrás Kft. (Hotel Hőforrás)  
 Kipszer Zrt. (Hotel Victoria)  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fel-
hatalmazza a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. vezérigazgatóját 
további szerződés előkészítésére vonatkozó tárgyalások lefolyta-
tására, valamint azok lezárását követően újabb előterjesztés ké-
szítésére a következő partnerek esetében:  
 
 Luximpex Kft. (Hotel Barátság)  
 Corvin Palace Kft. (Együttműködési megállapodás)  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:  Hungarospa Zrt. vezérigazgatója  

  

Tizenhatodik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta az 1. számú melléklet módosí-
tásával: az 1. sz. választókerület folyóka-felújítása a Hősök tere 21. sz. 
alatt helyett az Isonzó utcán kettő darab fekvőrendőr kerüljön elhelye-
zésre a körzet képviselője kérésére. A 4. sz. választókörzetben a meg-
lévő betonjárda 297,5 m2 és 1.621.000 Ft helyett 248 m2 és 1.351.000 
Ft-ra módosul. A Vasvári Pál-Bárány utcák helyett a Bem utcán beton-
folyóka kerülne megépítésre. A 8. sz. választókörzetben meglévő be-
tonjárda bontása, új betonjárda építése kiegészül a Damjanich utca 70. 
és 82. számmal.   
 
Radácsi Gusztáv: Nem támogatja fekvőrendőrök kihelyezését. Minden 
utcába ki lehetne helyezni ezeket.   
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Dr. Papp Jenő: 20 éve lettek megépítve az első fekvőrendőrök a Bar-
tók-telepen, azóta nem volt a környéken baleset.  
 
Tóth Attila: A Földesi utca lakói is igénylik a fekvőrendőröket.  
 
Radácsi Gusztáv: A Földesi utcán nincs is szilárd útburkolat.  
 
A képviselő-testület az elhangzott módosításokkal együtt 11 igen (Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Ör-
vendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. Sóvágó László, Marosi György Cson-
gor, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos)  és 1 nem (Radácsi 
Gusztáv) szavazat mellett támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 
 139/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi költségvetés „felújítások 14. sz. táblázatában szereplő 
„járdafelújítás” elnevezést „közterületek felújítása” címszóra mó-
dosítja, továbbiakban hozzájárulását adja ahhoz, hogy ezen fel-
adatok a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében leírtak szerint va-
lósuljanak meg. 
 
A képviselő-testület az előterjesztés 1.sz. mellékletében szereplő 
közterületek felújítási munkáinak elvégzésével a Városgazdálko-
dási Zrt-t bízza meg, felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására. 
 
Határidő : folyamatos, de legkésőbb 2011.okt.15. 
Felelős   : jegyző, 
                 VgZrt. vezérigazgatója 

 

Tizenhetedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta az 1. számú melléklet módosí-
tásával: a Barcsi 4 kerékpártárolóknál 270.000 Ft helyett 198.000 Ft 
lesz az összeg, a Barcsi 8 kerékpártárolóknál pedig 2 darab lesz vásá-
rolva 234.000 Ft-ért. A bizottság javasolta, hogy a 15 darab Czeglédi 
kerékpártároló helyett 15 darab  Bicó kerékpártároló legyen megvásá-
rolva, a különbözet a tartalékkeret terhére lesz finanszírozva.  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és az elhangzott módosításokkal együtt támogatta. 10 
millió forint áll rendelkezésre utcabútor beszerzésre, ebből virágládák, 
kerékpártárolók, hulladékgyűjtők lesznek vásárolva.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth At-
tila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellen-
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szavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 140/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a 2011 évi városi költségvetésben, az utcabúto-
rok beszerzésére elkülönített  bruttó 10 Mft. összeg az előter- 
jesztés 1.sz mellékletében leírtaknak megfelelően kerüljön fel-
használásra.   
 
Utasítja a jegyzőt és a Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatóját az 
utcabútorok beszerzésére és kihelyezéséhez szükséges intézke-
dések megtételére.  
 
Határidő: azonnal, az utcabútorok kihelyezésére 2011. júli-
  us 30. 
Felelős:  jegyző 
  VgZrt vezérigazgatója  

 

Tizennyolcadik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth At-
tila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 141/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
első fordulóban nyertes "[H]ősök terein - város- és kultúrközpont 
revitalizáció Hajdúszoboszlón" című pályázatát a második forduló-
ban benyújtja, az előterjesztésben jelzett és az eddig már beadott 
dokumentumokban szereplő tartalommal.  
 
A képviselő- testület az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően 
elfogadja: 
 

 az Akcióterületi Tervet 

 a költségvetést 

A legfeljebb 996.765.382 Ft-tal előzetesen pályázati támogatásra 
érdemesnek ítélt projekthez szükséges, legfeljebb 235.000.000 Ft 
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összegű önerejét saját forrásként 2011. évi költségvetésében - és 
a következő években is - hitelből biztosítja. 
 
Utasítja a jegyzőt a pályázati anyag második fordulóra határidőben 
történő benyújtására, felhatalmazza a polgármestert a dokumen-
tumok aláírására. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2011. július 18. 
Felelős:  jegyző 
 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Harsányi István: A városfejlesztési, műszaki bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta. A közterület-felügyelőknek azokat kellene 
büntetni, akik nem tartják rendben a házuk környékét és az udvarukat.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth At-
tila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 142/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
előzetesen elvi hozzájárulását adja: 
 
A.) Hajdúszoboszló Vadas utca 52. sz. (hrsz.: 1189) alatti in-
gatlan előtti közterületen kialakított gyeptégla burkolatú parkoló 
fennmaradásához, azzal a feltétellel, hogy kérelmező a parkolóhe-
lyek fennmaradási engedély kérelmét a Hajdú-Bihar Megyei Kor-
mányhivatal Közlekedési Felügyelőségéhez legkésőbb 2011. júli-
us 15-ig nyújtsa be, melynek tényéről a Városfejlesztési, Kommu-
nális Irodát tájékoztatni köteles.  
 
A testület hozzájárulása nem mentesíti kérelmezőt az összes 
szükséges egyéb hozzájárulás, engedély beszerzése alól. 
  
Amennyiben az engedélyező hatóság az érintett közút vagy közte-
rület szakaszán átépítésre kötelezi kérelmezőt, úgy a parkolók – 
fennmaradási engedélyben foglaltaknak megfelelő - kialakításával 
kapcsolatos valamennyi felmerülő költség kérelmezőt terheli.  
 
B.) Hajdúszoboszló Hőforrás utca 9. sz. (hrsz.: 5385)  alatti in-
gatlan előtti közterületen átalakított parkolóhelyek fennmaradásá-
hoz, azzal a feltétellel, hogy kérelmező a parkolóhelyek fennmara-
dási engedély kérelmét a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelőségéhez legkésőbb 2011. július 15-ig nyújt-
sa be, melynek tényéről a Városfejlesztési, Kommunális Irodát tá-
jékoztatni köteles.  
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A testület hozzájárulása nem mentesíti kérelmezőt az összes 
szükséges egyéb hozzájárulás, engedély beszerzése alól. 
  
Amennyiben az engedélyező hatóság az érintett közút vagy közte-
rület szakaszán átépítésre kötelezi kérelmezőt, úgy a parkolók – 
fennmaradási engedélyben foglaltaknak megfelelő - kialakításával 
kapcsolatos valamennyi felmerülő költség kérelmezőt terheli.  
 
Határidő:  2011. július15. az engedélykérelem benyújtására 
Felelős:     jegyző 

 

Huszadik napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné: A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Harsá-
nyi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) szava-
zat és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 143/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét az alábbi 17. számú 
közbeszerzéssel egészíti ki: 
 
- közbeszerzés tárgya: provizórikus informatikai hálózat ki-
alakítása az I. építési ütem területén 
- közbeszerzés típusa: építési beruházás 
- tervezett eljárásrend, eljárástípus: hirdetmény nélküli tár-
gyalásos 
- tervezett időbeli ütemezés (eljárás indítása) 2011. június 
- előzetes összesített tájékoztató: nem 
 
Határidő:  folyamatos, illetve 2011. december 31. 
Felelős: polgármester 

 

Huszonegyedik napirend:  
 
A képviselő-testület 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Harsá-
nyi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) szava-
zat és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 144/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésről szóló tájékoz-
tatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Huszonkettedik napirend:  
 
A képviselő-testület 10 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Harsá-
nyi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, Dr. 
Sóvágó László, Tóth Attila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) szava-
zat és 2 tartózkodás (Marosi György Csongor, Radácsi Gusztáv) mellett 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 145/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Ha jövőről akarsz gondoskodni, vess magot és gondozd” – Haj-
dúszoboszló Városi Bölcsőde fejlesztése című projekttel kapcsola-
tos tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: 2011. november 30. 

 Felelős:    jegyző 
 

Huszonharmadik napirend:  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Kocsis Róbert, Majoros Petronel-
la, Harsányi István, Dr. Rácz Tiborné, Örvendi László, Dr. Papp Jenő, 
Dr. Sóvágó László, Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor, Tóth At-
tila, Kanizsay György Béla, Máté Lajos) mellett, tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a következő határozatot 
hozta:  
 
 146/2011. (VI. 16.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  

 
Határidő: -  
Felelős: - 

 

Huszonnegyedik napirend:  
 
Máté Lajos: Elfogadja a rágcsálóirtással kapcsolatos interpellációjára 
adott választ.  
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Interpellációk:  
 
Majoros Petronella: A Nádudvari úton lakók keresték meg azzal a 
problémával, hogy a Vadász Söröző több esetben hajnal 2-ig nyitva tart 
és a környék nyugalmát zavarja. Sok esetben a zeneszolgáltatás is 
hajnalig működik. Kérik, hogy a nyitvatartást rövidítsék meg.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ az interpellációra.  
 

Bejelentések:  
 
Tóth Attila: Nem került testület elé, de két bizottság is támogatta a ro-
vásírásos városnévtábla felállítását.   
 
Kanizsay György Béla: Személyes kapcsolat révén eljutott néhány 
hónapja a szlovákiai Galántára. Sikerült megismerkednie a polgármes-
terrel, szívesen felvennék a kapcsolatot Hajdúszoboszlóval. A partner-
ség kialakítása érdekében 26-án látogatást tesz városunkban a galántai 
polgármester, illetve plusz 2-3 fő. A fürdővel kapcsolatos információkra 
is kíváncsiak. E-mailben tájékoztatót küld majd erről a látogatásról a 
képviselőknek.  
 
 
A képviselő-testület 15.25 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 

K.m.f. 
 

 
 

Dr. Sóvágó László              Dr. Vincze Ferenc 
     polgármester                                                                  jegyző 
 
 
 
 


