
J E G Y Z İ K Ö N Y V 
 
 
Készült:   Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2009. május 21-én 14.00 órakor kezdıdött  nyilvános 
ülésérıl.   
 

 Jelen vannak:   Dr. Sóvágó László polgármester, Dr. Papp Jenı 
alpolgármester, Kocsis Róbert, Váradi Ferenc, 
Majoros Petronella, Nagy Bálint, Harsányi István, 
Erdei Gyula, Vágó Zsolt, Dr. Rácz Tiborné, Máté 
Lajos, Szandai Kázmér, Örvendi László, Marosi 
György Csongor, Kanizsay Béla, Radácsi Gusztáv, 
Dede Ernı, Tarcsi András képviselık, Dr. Vincze 
Ferenc jegyzı, Farkasné dr. Ungvári Ilona aljegyzı, 
Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális 
irodavezetı-helyettes, Szilágyiné Pál Gyöngyi 
irodavezetı-fımérnök, Lırincz László irodavezetı-
fıkönyvelı, Bárdos Ilona irodavezetı-helyettes, 
Varga Imre oktatási, mővelıdési, sport iroda-vezetı, 
Gubányi István technikus, Molnár Viktória 
jegyzıkönyv-vezetı és érdeklıdı állampolgárok.  

 
Dr. Sóvágó László : Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes. Javasolta külön szavazni az alábbi kiosztott, 
meghívóban nem szereplı elıterjesztések tárgyalásáról: Elıterjesztés 
uszoda tetejének helyreállításához pályázat benyújtására; Elıterjesztés 
a Hajdúszoboszlói Labdarúgó Sportegyesület kérelmérıl; Elıterjesztés 
az extrém sportolók elhelyezésére; Elıterjesztés a Transsylvania Kft 
egészségügyi, szolgáltató tevékenység végzésének változásáról; 
Elıterjesztés mezıgazdasági utak burkolatrekonstrukciós munkáira; 
Elıterjesztés Gábor Áron utca építés-elıkészítı munkáinak végzésére. 
Javasolja továbbá a 11. napirendi pont levételét az elıterjesztı 
kérésére.  
 
A képviselı-testület az uszoda tetejének helyreállításához pályázat 
benyújtásáról szóló elıterjesztés napirendre vételét 16 igen  (Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; a Hajdúszoboszlói 
Labdarúgó Sportegyesület kérelmérıl szóló elıterjesztés napirendre 
vételét 16 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp 
Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; az extrém 
sportolók elhelyezésérıl szóló elıterjesztés napirendre vételét 15 igen  
(Váradi Ferenc, Harsányi István, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
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György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat és 1 tartózkodás 
(Szandai Kázmér) mellett támogatta; a Transsylvania Kft egészségügyi, 
szolgáltató tevékenység végzésének változásáról szóló elıterjesztés 
napirendre vételét 14 igen (Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp 
Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat és 1 
tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett támogatta; mezıgazdasági utak 
burkolatrekonstrukciós munkáiról szóló elıterjesztés napirendre vételét 
16 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; a Gábor Áron utca 
építés-elıkészítı munkáinak végzésérıl szóló elıterjesztés napirendre 
vételét 16 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó 
Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp 
Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László)  
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta; a meghívóban 
szereplı napirendek megtárgyalását 16 igen (Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következı napirendet fogadta el:  
 
NAPIREND: 
 
1. Elıterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó 
értékelésérıl 
Elıadó: aljegyzı, 
             gyámhivatal vezetıje, 
             intézmények vezetıi  
 
2. Elıterjesztés a közterületek rendjéért akcióprogram és akcióterv 
meghatározására 
Elıadó: jegyzı 
 
3. Elıterjesztés az önkormányzati közfeladatok ellátási módjának 
szervezeti szempontból történı felülvizsgálatáról  
Elıadó: jegyzı, 
             belsı ellenırzési vezetı  
 
4. Elıterjesztés a 12/2008.(VII.03.) számú önkormányzati rendelet 
mellékleteinek módosításáról 
Elıadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 
 



 3 

5. Elıterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítására 
Elıadó: társulási titkár (jegyzı), 
             munkaszervezet vezetıje 
 
6. Elıterjesztés belterületbe vonásról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
                  
7. Elıterjesztés vagyonügyekben:  
a.)    a Mozgó Grill Kft. kérelmérıl, 
b.)    Quad-pálya létesítésére 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
8. Elıterjesztés a József Attila utca burkolat-felújításáról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
9. Elıterjesztés a HÖF-CÉDE játszóterek felújítási pályázatról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
10. Elıterjesztés a várható útfelújítási pályázati lehetıségekrıl (TEUT) 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
11. Elıterjesztés a Pálfi István TISZK alapító okiratának módosítására 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 
12. Elıterjesztés pedagógus dolgozói létszám meghatározására 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 
13. Elıterjesztés a szennyvízcsatorna hálózat elıkészítésének 
pénzügyi finanszírozására 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
14. Elıterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2008. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzésrıl 
Elıadó: polgármester 
 
15. Tájékoztató belterületi kerékpárút-hálózattal kapcsolatosan 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
16. Tájékoztató csípıszúnyog elleni védekezésre nyert támogatásról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
17. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
Elıadó: polgármester 
 
18. Tájékoztató a két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
 Elıadó: polgármester 
 
19. Elıterjesztés uszoda tetejének helyreállításához pályázat 
benyújtására 
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Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
20. Elıterjesztés a Hajdúszoboszlói Labdarúgó Sportegyesület 
kérelmérıl 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
21. Elıterjesztés az extrém sportolók elhelyezésére 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
22. Elıterjesztés a Transsylvania Kft egészségügyi, szolgáltató 
tevékenység végzésének változásáról 
Elıadó: egészségügyi, szociális csoportvezetı  
 
23. Elıterjesztés mezıgazdasági utak burkolatrekonstrukciós munkáira 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı  
 
24. Elıterjesztés Gábor Áron utca építés-elıkészítı munkáinak 
végzésére 
Elıadó: VgZrt vezérigazgatója 
 

   25. Válasz képviselıi kérdésekre és interpellációkra: 
a. a Nádudvari úton közvilágítási oszlop áthelyezésével és útpadka 
rendezésével kapcsolatosan, 
b. a vasútállomás elıtti terület forgalmi rendjével kapcsolatosan, 
c. folyóka és járda felújítással kapcsolatosan, 
d. a Szurmai utca szélesítésével és hulladékgyőjtık kihelyezésével 
kapcsolatosan, 
e.  a jelzılámpás csomópont kiépítésével kapcsolatosan, 
f. Radácsi Gusztáv képviselı úr interpellációjával kapcsolatosan, 
g. a   Major utcai palackozott italok boltjával kapcsolatosan 
Elıadó: jegyzı,  
             irodavezetı-fımérnök 
 
      Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
      ZÁRT ÜLÉSEN:  
 
1. Elıterjesztés lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan 
benyújtott fellebbezés elbírálására 
Elıadó: egészségügyi, szociális csoport vezetıje 
 
2. Elıterjesztés Erdıs Károly állattartással kapcsolatos 
önkormányzati hatósági ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására 
Elıadó: jegyzı 
 
3. Elıterjesztés szavazatszámláló bizottsági póttagok 
megválasztására 
Elıadó: jegyzı 
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Elsı napirend:  
 
Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az elıterjesztést és elfogadásra javasolja. A beszámoló körültekintı, 
alaposan kidolgozott, részletes tájékoztatást ad a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek munkájáról, mely munkát a 
bizottság megköszöni. Felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy 
mulasztásos törvénysértésben van az önkormányzat, a gyermekek 
átmeneti otthonának nem mőködtetése terén.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
elfogadta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  91/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. §. (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló 2008. 
évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. 
 
Határidı: folyamatos, illetve 2009. május 31. 
Felelıs: jegyzı  
 

Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Domján Sándor városi 
rendırkapitány.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta. Néhány 
pontosítás az anyagban: az elsı oldalon a „szabálytalan parkolás 
fokozott ellenırzése” rész után bekerül: „díszburkolaton gépjármővel 
való közlekedés tilos”. A határozati javaslatban az összeg elé bekerül a 
„bruttó” szó. A harmadik oldalon a II. rész negyedik bekezdésébıl a 
VgZrt vezérigazgatójának kérésére kikerül a „köztisztaság” szó.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. Néhány módosítást a bizottság is eszközölt: a második 
oldal alján elírás miatt javítandó az óradíj: 1200 Ft-ra. Elfogadta a 
bizottság a határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy a bruttó 
2.723.800 Ft a rendırök közterületi jelenlétére fordítódjon.  
 
Máté Lajos : Az idegenforgalmi bizottság megtárgyalta az elıterjesztést 
és egyhangúlag támogatta. A bizottság reményét fejezi ki, hogy már 
ebben az idegenforgalmi szezonban a szabálytalan parkolással és a 
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vendégfogókkal kapcsolatos problémákra megoldás lesz az 
akcióprogram.  
 
Majoros Petronella : Kérdést tett fel, melyre Dr. Domján Sándor 
válaszolt.  
 
Dr. Domján Sándor : A harmadik oldalon szereplı 352.800 Ft összeg a 
tervezett költségben benne van. A bizottságok támogatták ezt a 
kezdeményezést.  
 
Dede Ernı: Nagy szükség van az akciótervre és arra, hogy 
megvalósuljon. Javasolja külön megjelölni az akciótervben a játszóterek 
védelmére tett intézkedéseket. A közterület rendjérıl szóló rendelet 
tartalmazza ezeket. Fennálló probléma a városban a szálláshelyek és a 
mellettük lévı lakókörnyezet közötti konfliktus. Javasolja, hogy levélben 
kérjék meg a szállásadókat arra, hogy figyelmeztessék a vendégeket a 
problémára. Nagyon hasznosnak tartja a robogóval történı járırözést. 
Az akcióterv tartalmazzon egy olyan részt is, amely az áru- és 
pénzszállítást végzı jármővek járdára, díszburkolatra való felhajtását 
akadályozza. Javasolja az akcióterv elfogadását.   
 
Dr. Rácz Tiborné : Kéri, hogy egészüljön ki az akcióterv a közparkok 
hétvégi, éjszakai ellenırzésére tett intézkedésekkel. Szintén nagyon 
fontos a térfigyelı kamerák felhelyezése, amely pályázat benyújtása 
útján valósulhat meg.  
 
Váradi Ferenc : Javasolja, hogy legalább havonta legyen helyszíni 
szemle tartva, amelyet Polgármester Úr végez. Minden ellenırzésnek 
az a célja, hogy feltárja a hibákat. A városnak úgy kell kinéznie, ahogy 
az emberek elvárják.   
 
Máté Lajos : Az anyagban csak olyan feladatok vannak leírva, amely 
alapesetben is elvárható a rendırségtıl, a hivataltól. Az utóbbi években 
különösen a turisztikai fıszezonban eléggé „szétcsúsztak” a dolgok, 
ennek gátat kell szabni. Támogatja az anyagot, több pénzt kellene 
fordítani az akcióprogramra. A közterület-felügyelet hatékony 
közremőködése nélkül nem fog mőködni a program.  
 
Kanizsay Béla : A legutóbbi ülésen fölvetette a Hıforrás utcán lévı 
közlekedés problémáját, örömmel tapasztalta, hogy az utóbbi idıben 
többször is járıröztek az utcában. Támogatja az akciótervet.  
 
Szandai Kázmér : Fontos lenne a külföldi rendırök jelenléte is a 
városban, ez alapvetıen a rendırség munkáját megkönnyítené, de 
véleménye szerint a külföldi rendırök állomásoztatása nem az 
önkormányzat feladata. A felvetıdött problémák megoldására legyen 
fordítva az összeg. A kritikus pontokban a rendıri jelenlét visszatartó 
erıként jelenhet meg. A hatékony fellépéshez pénzre van szükség. A 
parkolási renddel kapcsolatosan is számít a rendırség aktív 
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közremőködésére. A kerékbilincs kihelyezésének és a gépjármővek 
elszállításának kérdése nincs letisztázva az anyagban.    
 
Örvendi László : Erre a programra régóta szükség volt. Nem elég 
azonban csak a hivatalnak és a rendırségnek tennie a program 
megvalósítása érdekében. A Református Egyház térfigyelı rendszert 
épített ki. Javasolja más civil szervezeteknek és intézményeknek, hogy 
tegyenek meg mindent a biztonság érdekében. Figyelni kell a 
vendégfogókra is. Kéri, hogy hatékonyan legyen végrehajtva a 
program.  
 
Majoros Petronella : Örömmel olvasta a programban, hogy fokozott 
figyelmet fognak fordítani a szabálytalan parkolás csökkentésére. A 
VgZrt vállalta, hogy gondoskodik a szabálytalanul parkoló jármővek 
elszállításáról. Kéri, hogy Jegyzı Úr készítsen a következı ülésre 
tájékoztatót arra vonatkozóan, hogy mibe kerül a szabálytalanul parkoló 
tulajdonosoknak és a VgZrt-nek az elszállítás, illetve az egész eljárás.  
 
Kocsis Róbert : Támogatja az elıterjesztést, azonban az egész 
akcióprogram annyit ér a gyakorlatban, amennyit sikerül belıle 
betartatni és reméli, hogy a jövı évben nyugodtabban szavazza majd 
meg a testület a hasonló kezdeményezéseket.  
 
Marosi György Csongor : Támogatja az elıterjesztést. Ügyelni kell 
viszont a szabálytalan parkolás fokozott ellenırzésével kapcsolatosan 
arra, hogy legyen kialakítva parkolási lehetıség, hogy a vendégek 
megtalálják az olyan helyeket, ahol szabályosan tudnak parkolni.  
 
A képviselı-testület a javasolt módosításokkal együtt 18 igen (Kocsis 
Róbert, Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László)  szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  92/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közterület rendjének fokozott biztosítását szolgáló akcióprogramot 
és akciótervet elfogadja, annak végrehajtására a 2009. évi 
költségvetési tartalék terhére bruttó 2.723.800.-Ft-ot biztosít. 
Felkéri a jegyzıt, hogy a végrehajtásról és annak tapasztalatairól 
legkésıbb 2010-ben a rendırségi beszámolóval együtt 
zárójelentésben tájékoztassa a képviselı-testületet, a közbensı 
idıszakban pedig a két ülés közötti eseményekrıl szóló 
polgármesteri tájékoztatóban adjon információt.   
 
Határidı: 2010. március 31. 
Felelıs:    jegyzı 
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Harmadik napirend:  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság is megtárgyalta 
az elıterjesztést és elfogadásra javasolja.  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint : A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, 
Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, 
Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  93/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló a 
2008. évi CV. törvény 44. § (4) bekezdésében foglaltak alapján 
felülvizsgálta az önkormányzati közfeladatok ellátásának módját, 
és kinyilvánítja, hogy az általa jelenleg fenntartott költségvetési 
intézmények változatlan szervezeti formában történı 
mőködtetését 2009. július 1-jét követıen továbbra is indokoltnak 
tartja az alábbiak szerint: 

 
A költségvetési szerv besorolása 

Költségvetési szerv neve A 
tevékenységek 
jellege alapján: 

Közszolgáltató 
szerv fajtája: 

Feladatellátáshoz 
kapcsolódó 

funkciója alapján: 
Polgármesteri Hivatal Közhatalmi 

költségvetési 
szerv 

 Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

Egyesített Óvodai Intézmény Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

Városi Bölcsıde Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 

Hajdúszoboszlói Pedagógiai 
Szakszolgálat 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 
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Zichy Géza Zeneiskola – 
Alapfokú Mővészetoktatási 
Intézm. 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 

Járóbeteg Ellátó Centrum Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézet Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

Hajdúszoboszló Városi 
Televízió 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

Hajdúszoboszló Lapkiadó 
Intézmény 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 

Szép Ernı Középiskolai 
Kollégium 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

Bárdos Lajos Általános Iskola Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

Bocskai István Szakképzı 
Iskola 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

Gönczy Pál Általános Iskola Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

Hıgyes Endre Gimnázium és 
Szakközépiskola 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

Közgazdasági 
Szakközépiskola 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

Pávai Vajna Ferenc Általános 
Iskola 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

Thököly Imre Kéttannyelvő 
Általános Iskola 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

Kovács Máté Városi 
Mővelıdési Központ és 
Könyvtár 

Közszolgáltató 
költségvetési 
szerv 

Közintézmény Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

Hajdúszoboszlói Hivatásos 
Önkormányzati Tőzoltóság 

Közhatalmi 
költségvetési 
szerv 

 Önállóan mőködı 
és gazdálkodó 

 
 

II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 
2008. évi CV. törvény 2. §. (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva a  

 
Polgármesteri Hivatal 
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Egyesített Óvodai Intézmény 
Városi Bölcsıde 
Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat 
Zichy Géza Zeneiskola – Alapfokú Mővészetoktatási Intézm. 
Járóbeteg Ellátó Centrum 
Hajdúszoboszló Városi Televízió 
Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény 
Szép Ernı Középiskolai Kollégium 
Bárdos Lajos Általános Iskola 
Bocskai István Szakképzı Iskola 
Gönczy Pál Általános Iskola 
Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola 
Közgazdasági Szakközépiskola 
Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 
Thököly Imre Kéttannyelvő Általános Iskola 
Kovács Máté Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár 
Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság 

 
költségvetési szervei alapító okiratát az elıterjesztésben 
meghatározottak szerinti egységes szerkezetben hagyja jóvá. 
 
Határidı:  azonnal  
Felelıs: jegyzı  
 

Negyedik napirend :  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Mészáros Sándor, a VgZrt 
vezérigazgatója.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság az eredeti 
rendelet-tervezetet tárgyalta meg és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság a 
módosított rendelet-tervezetet tárgyalta meg. Az ülésen jelen volt a 
VgZrt vezérigazgatója, aki elmondta, hogy a díjtáblázat kiegészült a 
szeptember 1. és december 31. közötti idıszak díjaival. A bizottság az 
1. számú mellékletet 2 igen és 1 nem szavazattal támogatta, a 
díjtáblázatot 1 igen és 2 nem szavazat mellett nem támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. A bizottság javaslatot tett arra vonatkozóan, hogy a 2. 
számú melléklet egészüljön ki az idegenforgalmi szezonon kívüli 
díjakkal is. Javasolta továbbá, hogy a díjfizetésre vonatkozó 
idıszakokat megfelelı kitáblázással egyértelmően jelezze a VgZrt. A 
bizottság ezen javaslatokkal kiegészítve támogatta az elıterjesztést.  
 
Máté Lajos : Az idegenforgalmi bizottság is megtárgyalta a rendelet-
tervezet és egyhangúlag támogatta. Az ülésen kérdésként merült fel, 
hogy a Hıforrás utca két oldala miért maradt ki a rendeletbıl, azonban 
errıl a korábbi rendeletben sem szavazott a testület.  
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Kérdést tett fel, melyre Mészáros Sándor válaszolt.   
 
Örvendi László : Már korábban is kifogásolta, hogy a Deák Ferenc utca 
is szerepel a fizetı parkolók listájában. Kérte, hogy kerüljön ki, ez 
azonban nem történt meg, így nem támogatja az elıterjesztést.  
 
A képviselı-testület 13 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula), 2 nem (Marosi György Csongor, Örvendi 
László) szavazat és 3 tartózkodás (Kocsis Róbert, Dr. Sóvágó László, 
Radácsi Gusztáv) mellett támogatta az elıterjesztést és a következı 
rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
 Képvisel ı-testületének 10/2009. (V. 21.) Ör. számú rendelete  

a fizetı parkolási rendszerr ıl szóló 12/2008. (VII. 3.) Ör. számú 
rendelet (továbbiakban: R) módosításáról  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közúti 
közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésében 
biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

1. § 
 

Jelen rendelet 1. számú melléklete, a R. 1. számú melléklete 
helyébe lép.  
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2. számú melléklete, a R. 2. számú melléklete 
helyébe lép.  
 

3. § 
 

E rendelet 2009. június 1. napjával lép hatályba.  
 

1. számú melléklet 
 

FIZETİ PARKOLÓK 
 

Parkoló automatákkal felszerelt parkolók:  
 
 
1.) Gyógyfürdı elıtti (Termál bejárat, vakparkoló) 
2.) Mátyás király sétány 
3.) József Attila utca I. (Fesztivál tér elıtti) 
4.) József Attila II. (Major utca – Lovas utca között) 
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5.) Gambrinusz köz (Árkád üzletek – Gambrinusz társasház 
között) 
6.) Héliker elıtti (Szilfákalja) 
7.) Damjanich utca  
8.) Damjanich utca –Gábor Áron utca közötti átköt ı 
9.) Zöldségpiac (Bethlen utca) 
 
Parkoló automatákkal nem ellátott parkolók:  
 
10.) Sport utca  
11.) Jókai sor  
12.) Deák Ferenc utca  
13.) Szent Erzsébet utca (csúszda park elıtti) 
14.) Gábor Áron utca  (Pávai Vajna utcától – az Aqua Palace-
ig) 
15.) József Attila utca III.  (Lovas utca – Böszörményi utca) 
16.) Pávai Vajna utca  (Mátyás király sétány – Damjanich 
között) 
17.) Gábor Áron – Szent Erzsébet utca által bezárt füves, 
salakos terület 
18.) Bródy Sándor utca (Pávai Vajna u. – Szent Erzsébet utca 
között) 
19.) Szent Erzsébet utca – Bródy Sándor utca (közrezárt füves 
terület. 
 
Ingyenes parkolók:  
 
20.) Repülıtér 
21.) Uszoda elıtti terület 
 
 

2. számú melléklet 
 

DÍJAK MÉRTÉKE 
 
I. Idegenforgalmi szezonban: június 15. – augusztus  31 között  
 
 1. Díjövezet  
 
  15 perc 30 perc 60 perc napi díj 
      (Ft)     (Ft)     (Ft)     (Ft) 
 
1.) Gyógyfürdı elıtt   
    ----     200.-    400.-    1.500.-  
2.) Mátyás király sétány: 
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
3.) József Attila utca I.  
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
4.) József Attila utca II.   
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
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5.) Gambrinusz köz  
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
6.) Héliker elıtt  
      100.-    200.-    400.-    1.500.- 
7.) Damjanich utca  
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
 
8.) Damjanich u. Gábor Á. átk.    
     ----     200.-    400.-     1.500.- 
 
11.) Jókai sor   
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
12.) Deák Ferenc utca 
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
13.) Szent Erzsébet utca  
      ----     200     400.-    1.500.- 
 
14.) Gábor Áron utca   
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
 
15.) József Attila utca III.    
      ----     200.-    400.-    1.500.- 
 
16.) Pávai Vajna utca        
      ----      200.-    400.-    1.500.- 
 
2. díjövezet  
 
  9.)  Zöldségpiac   
      ----     100.-    200.-       ---- 
 
3. díjövezet  
 
10.)  Sport utca   
      ----      ----     150.-    1.200.- 
 
4. díjövezet  
 
17.) Gábor Á. u.–Szent. Erzsébet u. 
    ----     -----     -----     1.000.- 
 
18.) Bródy Sándor utca  
      ----     -----     -----     1.000.- 
 
19.) Szent Erzsébet u. - 
        Bródy S. u.   
     ----     -----     -----     1.000.- 
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II. Idegenforgalmi szezonon kívül: szeptember 01. –  június 14-
ig  
 
1. díjövezet  
 
  15 perc 30 perc 60 perc napi díj 
      (Ft)     (Ft)     (Ft)     (Ft) 
 
1.) Gyógyfürdı elıtt   
      ----     100.-    200.-    600.-  
2.) Mátyás király sétány:  
      ----     100.-    200.-    600.- 
3.) József Attila utca I. 
      ----     100.-    200.-    600.- 
4.) József Attila utca II.  
      ----     100.-    200.-    600.- 
5.) Gambrinusz köz  
      ----     100.-    200.-    600.- 
6.) Héliker elıtt  
       50.-    100.-    200.-    600.- 
7.) Damjanich utca   
      ----                ----                  ----                 ---- 
8.) Damjanich u. Gábor Á. átk.     
    ----     ----                  ----                 ---- 
 
11.) Jókai sor:        
      ----     ----     ----     ---- 
12.) Deák Ferenc utca  
      ----     ----     ----     ---- 
13.) Szent Erzsébet utca  
      ----     ----     ----        ----  
14.) Gábor Áron utca  
      ----     ----     ----     ---- 
15.) József Attila utca III.   
      ----     ----        ----         ---- 
16.) Pávai Vajna utca   
      ----      ----     ----     ---- 
 
2. díjövezet  
 
  9.)  Zöldségpiac  
      ----     100.-    200.-    ---- 
 
3. díjövezet  
 
10.) Sport utca   
      ----     ----     150.-   600.- 
         csak a vegyes piac, sportpálya  
         elıtti  parkolók 
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4. díjövezet  
 
17.) Gábor Á. u.–Szent. Erzsébet u. 
    ----     -----     -----       ---- 
18.) Bródy Sándor utca  
      ----     -----     -----       ---- 
19.) Szent Erzsébet u. – Bródy S. u.  
   ----     -----     -----       ---- 
 
III. Parkoló-bérletek, pótdíjak  
 
 
 Parkoló-bérletek a város egész területére  
 
 7 napos      4.000.- Ft 
        10 napos      5.000.- Ft 
 1 hónapos                        12.000.- Ft 
 1 negyedéves                    30.000.- Ft 
 
 Pótdíjak  
 
 3 napon belüli befizetés esetén: 3.000.- Ft + 1 órának 
 megfelel ı parkolási díj  
 3 napon túl, de 15 napon  
 belüli befizetés esetén:          : 6.000.- Ft + 1 órának 
 megfelel ı parkolási díj 
 
 
A parkolási díjak az ÁFA-t minden esetben tartalmaz zák.  

 
Ötödik napirend :  
 
Marosi György Csongor : Az ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést 
és a következı határozatot hozta:  
 
  94/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás módosított 
Társulási Megállapodását az elıterjesztés szerint elfogadja. 
 
Határidı: - 
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Felelıs: - 
 
Hatodik napirend:  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést 
és a következı határozatot hozta:  
 
  95/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
Hajdúszoboszlón a Kösely Zrt. területén, magántulajdonban lévı 
12 db lakóingatlan és azok megközelítését szolgáló, valamint a 
Kösely Zrt. tulajdonában lévı magánút területét az alábbiak szerint 
belterületbe vonja: 
- 0639/3 hrsz alatti 2497 m2 területő külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7766 helyrajzi szám alatt 2497 m2 területő 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület mővelési ág megnevezéső 
ingatlanként; 
- 0639/4 hrsz alatti 1442 m2 területő külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7767 helyrajzi szám alatt 1442 m2 területő 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület mővelési ág megnevezéső 
ingatlanként; 
- 0639/5 hrsz alatti 1960 m2 területő külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7768 helyrajzi szám alatt 1960 m2 területő 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület mővelési ág megnevezéső 
ingatlanként; 
- 0639/6 hrsz alatti 2382 m2 területő külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7769 helyrajzi szám alatt 2382 m2 területő 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület mővelési ág megnevezéső 
ingatlanként; 
- 0639/11 hrsz alatti 1568 m2 területő külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7771 helyrajzi szám alatt 1568 m2 területő 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület mővelési ág megnevezéső 
ingatlanként; 
- 0639/12 hrsz alatti 1221 m2 területő külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7772 helyrajzi szám alatt 1221 m2 területő 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület mővelési ág megnevezéső 
ingatlanként; 
- 0639/13 hrsz alatti 1264 m2 területő külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7773 helyrajzi szám alatt 1264 m2 területő 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület mővelési ág megnevezéső 
ingatlanként; 
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- 0639/14 hrsz alatti 1423 m2 területő külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7774 helyrajzi szám alatt 1423 m2 területő 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület mővelési ág megnevezéső 
ingatlanként; 
- 0639/15 hrsz alatti 1372 m2 területő külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7775 helyrajzi szám alatt 1372 m2 területő 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület mővelési ág megnevezéső 
ingatlanként; 
- 0639/16 hrsz alatti 1403 m2 területő külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7776 helyrajzi szám alatt 1403 m2 területő 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület mővelési ág megnevezéső 
ingatlanként; 
- 0639/17 hrsz alatti 1418 m2 területő külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7777 helyrajzi szám alatt 1418 m2 területő 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület mővelési ág megnevezéső 
ingatlanként; 
- 0639/18 hrsz alatti 1325 m2 területő külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7778 helyrajzi szám alatt 1325 m2 területő 
kivett, lakóház, udvar gazdasági épület mővelési ág megnevezéső 
ingatlanként; 
- 0639/41 hrsz alatti 4646 m2 területő külterületi földrészletet 
belterületbe vonja, 7770 helyrajzi szám alatt 4646 m2 területő 
kivett, út mővelési ág megnevezéső ingatlanként; 
 
A város belterülete így 2 Ha 3921 m2 területtel nı, míg a 
külterületé ugyanennyivel csökken. 
 
Határidı: azonnal, legkésıbb a  II. fordulós szennyvíz pályázat 
benyújtásáig 
Felelıs:    jegyzı 
 

Hetedik napirend :  
 
A,  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és a következı kiegészítéssel fogadta el: a vállalkozó a 
terület bal oldalán, az utcafronttól beljebb helyezkedhet el, illetve a 
bérleti szerzıdésben 30 napos felmondási idıt kell meghatározni.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. A bérleti díjat méltatlanul alacsonynak ítélte a bizottság, 
ezért javasolja havi bruttó 100.000 Ft-ban megállapítani azt.  
 
A képviselı-testület a javasolt módosításokkal együtt 17 igen (Kocsis 
Róbert, Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) 
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szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  96/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárul a hajdúszoboszlói 5396 hrsz-ú beépítetlen terület  
megnevezéső, 1164 m2 nagyságú, jelenleg Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévı ingatlan 10 m2 
nagyságú, a közterülettel határos területének bérbeadásához 
Csetneki Sándor (Mozgó-Grill Kft.) részére 10.000 Ft/hó/m2 vagyis 
100.000 Ft/hó áron  2009. 06. 01 - 2009. 08. 30.-ig terjedı 
idıszakra vonatkozóan.  
A vállalkozó a terület bal oldalán, az utcafronttól beljebb 
helyezkedhet el.  
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerzıdés aláírására.  
A bérleti szerzıdésben 30 napos felmondási idıt kell 
meghatározni.  
 
Határidı: 2009. augusztus 30. 
Felelıs: jegyzı 

 
B,  
 
Harsányi István :  A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta a következı kiegészítéssel: 
az 1. sz. határozati javaslat harmadik bekezdésébe kerüljön be, hogy 
„amennyiben jogszabály szükségessé teszi”. A pálya üzemeltetését 21 
óráig engedélyezné a bizottság.  
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. Felmerültek kérdések a tevékenység zajosságára, illetve 
a bérleti díj mértékére vonatkozóan. A bizottság sem az emelt bérleti 
díjat, sem a határozati javaslatot nem támogatta.  
 
Radácsi Gusztáv : Véleménye szerint mindent meg kell tennie a 
városnak a vendégek és a lakosság szórakoztatása érdekében. Ne 
szabjon gátat a testület a vállalkozó céljainak megvalósításában. 
Legyen meghatározva egy hónap próbaidı arra az esetre, ha bármi 
gond, probléma merül fel.  
 
Máté Lajos : Alapvetıen vagyonhasznosítási kérdésrıl van szó. 
Támogatni kell a tevékenységet, hisz a vendégek és a lakosság 
szórakoztatásáról van szó és az önkormányzatnak nem kerül semmibe. 
Véleménye szerint elvi elutasítás volt a pénzügyi bizottság döntése.  
 
Nagy Bálint : A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta.  
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Erdei Gyula : Összefügg a kérdés az extrém sportokkal kapcsolatos 
problémával. Át kell gondolni, hogy milyen területeket lehetne az extrém 
sportoknak biztosítani, ebben a kérdésben többször interpellált. 
Lehetıséget kell teremteni a fiataloknak ezen sportok végzésére, hisz 
nagy igény van rá.  
 
Dr. Sóvágó László : A tevékenység elvi elutasítását nem támogatja. 
Meg kell adni a lehetıséget a vállalkozónak, akár egy évre is. Egyetlen 
lehetséges veszélyforrás a zaj lehet. Úgy kell megkötni a szerzıdést, 
hogy azonnali felmondással lehessen élni, ha a zajszint meghaladja a 
vállalkozó által ígért mértéket. Ezt rendszeresen ellenıriztetni kell.   
 
Szandai Kázmér : Véleménye szerint a vagyonhasznosításból 
származó bevétel ebben az esetben elhanyagolható, mindössze 15.000 
Ft bérleti díjról van szó. A próbaidı minimum egy év kell, hogy legyen, 
hisz a vállalkozónak komoly összegeket kell beruháznia, ki kell alakítani 
a terepet. Több olyan látványosságot sem szavazott meg korábban a 
testület, amely színesítette volna a város kínálatát. Egyetért abban, 
hogy az extrém sportok végzéséhez meg kell találni a megfelelı 
területet, de ehhez pénzre van szükség.  
 
Dr. Papp Jen ı: A körzet képviselıjeként nem támogatja a helyszínt, 
többen tiltakoznának a zaj, por ellen. Azzal egyetért, hogy igény van a 
sporttevékenységekre, de a megfelelı helyszínek kialakításához a 
városnak elı kell teremteni a szükséges anyagi forrásokat. Javasolja a 
lıtér területét erre a célra kialakítani.  
 
Váradi Ferenc : A mőszaki bizottság ülésén a legnagyobb vitát az 
váltotta ki, hogy ki kell-e vonni a mővelési ágból ezt a területet. Egy 
2007-es törvény szerint maximum öt évre engedélyeztethetı termıföld 
más célra történı hasznosítása. Szükséges viszont a helyreállításhoz 
tervet készíteni. Javasolja, hogy támogassa a testület az elıterjesztést.  
 
Majoros Petronella : Támogatja az elıterjesztést azzal a 
kiegészítéssel, hogy este 21 óráig legyen nyitva a pálya. Egy év 
elegendı idı ahhoz, hogy tapasztalatokat lehessen levonni.  
 
A képviselı-testület a javasolt módosításokkal együtt 16 igen (Kocsis 
Róbert, Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi István, Vágó Zsolt, 
Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Majoros Petronella, 
Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) és 2 nem (Szandai Kázmér, Dr. 
Papp Jenı) szavazat mellett támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  97/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárulását adja a hajdúszoboszlói 2667/26 hrsz-ú ingatlanból 
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cca. 7500 m2 nagyságú terület bérbeadásához Pozsgay Ferenc 
részére Quad-pálya létesítése céljából az alábbi feltételek mellett: 
- Bérleti idı tartama egy év, melyen belül június 1. naptól 
szeptember 30. napig üzemelne a pálya, este 21 óráig. A további 
idıszakban bérlı vállalja a pálya és környékének karbantartását. 
- Bérleti díj a június 1. naptól szeptember 30. napig terjedı 
idıszakra 15.000,-Ft/hó. 
- Amennyiben jogszabály szükségessé teszi, a terület mővelésbıl 
való kivonása költségeit bérlı fizeti meg. 
- Bérlı a területen környezetkárosító, maradandó beavatkozást, 
átalakítást nem végezhet. A pálya kialakítása során csak egy 
méter magasságot meg nem haladó földhalmot létesíthet. A 
zajterhelés a 75 dB-t nem haladhatja meg.  
- Az üzemeltetéshez az összes szakhatósági engedély 
beszerzése a bérlı feladata, csak megfelelı minısítéssel 
rendelkezı jármőveket használhat. 
- Bérlı a bérleti szerzıdés lejártakor köteles az eredeti állapotot 
helyreállítani. 
- Az ingatlanra való bejutás biztosításához szükséges kocsibejáró 
kialakítása a bérlı feladata. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerzıdés, valamint a mővelésbıl való kivonáshoz szükséges 
okiratok aláírásával. 
 
Határidı: 2009. június 1. 
Felelıs:   jegyzı 

 
Nyolcadik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést 
és a következı határozatot hozta:  
 
  98/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Észak-alföldi Operatív Program keretében kiírásra kerülı 
Önkormányzati utak fejlesztése ÉAOP-2009-3.1.2/A pályázati 
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kiírásra „Hajdúszoboszló, József Attila utca rekonstrukciója”  
címmel pályázatot nyújt be.   
 
Utasítja a jegyzıt, hogy a 2007. évben elkészült tervdokumentáció 
felülvizsgálatát végeztesse el, majd a felújítás megvalósításához 
szükséges források biztosítása érdekében készítsen elıterjesztést 
a képviselı-testület részére. A pályázat elkészítésére vonatkozóan 
bonyolítsa le a közbeszerzési ajánlatkérési eljárást. A pályázatírás 
tevékenység elvégzésére a 2009. évi városi költségvetés 
beruházási tábla pályázati céltartalék kerete nyújt fedezetet. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázatírásra vonatkozó 
vállalkozói szerzıdés aláírására.  
   
Határidı: folyamatos, legkésıbb 2009. szeptember 30. 
Felelıs:  jegyzı 

 
Kilencedik napirend :  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Az ülés elıtt több elıterjesztés is kiosztásra 
került, melyek tartalmazzák a fejlesztések pontos kalkulációit, illetve a 
szükséges önerı biztosítását. A fejlesztések 20%-os ÁFA-tartalommal 
lettek megtervezve, elképzelhetı viszont, hogy ezen pályázatokat 25%-
os ÁFÁ-val kell tervezni. Mivel rövid a határidı a pályázat beadásáig, 
ezért javasolja, hogy a most kiosztott elıterjesztések határozati 
javaslatát szavazza meg a testület, illetve ezek kiegészülnek még egy 
mondattal: „Amennyiben az ÁFA-változás miatt változnak a pályázati 
összegek, utasítja a jegyzıt, hogy annak megfelelıen dolgozza át a 
pályázatot, azt követıen a tényleges fejlesztési költségekrıl adjon 
tájékoztatást a következı testületi ülésre.” 
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta.  
 
Marosi György Csongor : Jó ötletnek tartja, hogy megújuljanak a 
játszóterek pályázati forrásból. Támogatja az elıterjesztést. Fontos 
azonban, hogy a belvárosi játszóterek után a város peremén lévı 
játszóterek is felújításra kerüljenek.  
 
A képviselı-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést 
és a következı határozatot hozta:  
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  99/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt ÉARFT-
CÉDE2009 pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az alábbi 
címmel: 
1./ Hajdúszoboszló, Szilfákalja 16. szám alatti társasháznál 
található játszótér felújítása, átépítése 
 
A játszótér építés tervezett költségeit az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 

Cím Nettó 
költség 

ÁFA Összes 
költség 

Önerı Támogatás Pályázati 
díj 

Szilfákalja 
16. sz. 

8.749.850,- 1.749.970,- 10.673.260,- 3.735.641,- 6.937.619,- 173.440,- 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
pályázathoz szükséges önerı mértékét a 2009. évi költségvetés 
Tartalékok felhasználása (5. sz. melléklet) tábla Beruházási 
céltartalék sorának terhére biztosítja.  
 
A képviselı-testület városi költségvetési rendelet Felhalmozások, 
felújítások célonként (3. sz. melléklet) táblázatban az alábbiak 
szerint szerepelteti a fejlesztés önerejét: 
 
Szilfákalja 16. sz. játszótér felújítása:                          3.735.641,-Ft    
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázatban szükséges 
jognyilatkozatok megtételére, a szükséges szerzıdések 
(támogatási-, vállalkozói szerzıdések) aláírására. 
 
Utasítja a jegyzıt a pályázat elkészítésére, határidıben történı 
benyújtására. 
Amennyiben ÁFA változás miatt változnak a pályázat 
költségtételei, úgy utasítja a jegyzıt, hogy annak megfelelıen 
dolgozza át a pályázatot, azt követıen a következı testületi ülésre 
adjon tájékoztatást a fejlesztések tényleges tervezett költségeirıl. 
 
Határidı: pályázat benyújtására: 2009. június 02. 
Felelıs:   polgármester, jegyzı 

 
Tizedik napirend :  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Kiosztásra került egy javított elıterjesztés, 
számszaki hibák miatt került sor a módosításra.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta.  
 
A képviselı-testület 18 igen (Kocsis Róbert, Örvendi László, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat 
mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést 
és a következı határozatokat hozta és rendeletet alkotta:  
 
  100/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja, hogy az ÉARFT pályázat keretében meghirdetésre 
kerülı TEUT prioritásra az elıkészületi munkálatok (tervezés) 
megkezdıdjenek. Az alábbi utcák burkolat-felújítására vonatkozó 
pályázat elkészítést támogatják: 
 
1.) Tokay utca I.-II. szakasz (Tokay u. 18.sz. és a Libagát utca 
között) 
2.) Ádám utca (Hıgyes utca és a Csontos utca közötti 
szakasz) 
3.) Bocskai és Hıgyes utca (Kossuth utca és a Rákóczi utca 
között) 
4.) Törökdomb utca  
5.) Tölgyfa utca 
 
A tervezési munkálatok elvégzésével a „LIBELLA ’84” Kkt-t (4200 
Hajdúszoboszló, Hıforrás u. 97.) bízza meg, az alábbi díjtételek 
mellett: 
 
1.) Tokay utca                              : bruttó 280.000,-Ft 
2.) Ádám utca                              : bruttó 700.000,-Ft 
3.) Bocskai - Hıgyes utcák         : bruttó 260.000,-Ft 
4.) Törökdomb utca                    : bruttó 340.000,-Ft 
5.)  Tölgyfa utca                          : (terv rendelkezésre áll) 
 
A testület utasítja a jegyzıt, azonnal kezdje meg a pályázatok 
elıkészítését, majd terjessze a képviselı-testület elé. A 
pályázatok benyújtását megelızıen a testület dönt a 
fejlesztésekhez szükséges sajáterı biztosításáról.  
 
Határidı: pályázati kiírásoknak megfelelıen 
Felelıs:   jegyzı 

 
 
  101/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
támogatja, hogy az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 
által kiírt ÉARFT-TEUT-2009. pályázati felhívásra pályázatokat 
nyújt be az alábbi közutak burkolat-felújítására vonatkozóan.  
 
1.) Tokay utca I-II. szakasz (Tokay u. 18.sz. és a Libagát utca 
között) 
2.) Ádám utca (Hıgyes utca és a Csontos utca közötti szakasz) 
3.) Bocskai-Hıgyes utcák (Kossuth utca és a Rákóczi utca között) 
4.) Törökdomb utca  
5.) Tölgyfa utca 
 
A burkolat-felújítások tervezett költségeit az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
 

Megnevezés Tervezett 
elszámolha
tó nettó 
költség 

20% ÁFA Összes 
tervezett 
bruttó 
elszámolhat
ó költség 

Önerı Igényelt 
támogatás 

Pályázati 
díj összege 

Nem 
elszámolha
tó önerıt 
növelı 
bruttó 
költség 

Tokay utca    
I-II. szakasz 

14.739.716 2.947.942 17.911.552 8.955.776 8.955.776 223.894 - 

Ádám utca 15.332.409 3.066.481 18.631.787 9.315.894 9.315.894 232.897 504.000 
Bocskai -
Hıgyes utcák 

6.913.097 1.382.619 8.400.725 4.200.363 4.200.363 105.009 192.000 

Törökdomb 
utca 

12.374.489 2.474.897 15.037.353 7.518.677 7.518.677 187.967 - 

Tölgyfa utca 13.731.760 3070.352 17.014.797 8.507.399 8.507.399 212.685 - 
 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
pályázatokhoz szükséges önerıt a 2009. évi városi költségvetés 
Felújítások, felhalmozások célonként (3.sz. melléklet) táblázat 
útszınyegezés sorának terhére biztosítja és az alábbiak szerint 
szerepelteti: 
 
1.)Tokay utca I-II. szakasz               8.955.776,-Ft 
2.) Ádám utca                                   9.819.894,-Ft               
3.) Bocskai – Hıgyes utcák              4.392.363,-Ft 
4.) Törökdomb utca                          7.518.677,-Ft 
5.) Tölgyfa utca                                 8.507.399,-Ft 
 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatban 
szükséges jognyilatkozatok megtételére, a pályázat aláírására, 
támogatás elnyerése esetén a szükséges szerzıdések ( 
támogatási, vállalkozói szerzıdések) aláírására. 
A képviselı-testület utasítja a jegyzıt a pályázat elkészítésére, 
határidıben történı benyújtására.  
Amennyiben ÁFA változás miatt változnak a pályázat 
költségtételei, úgy utasítja a jegyzıt, hogy annak megfelelıen 
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dolgozza át a pályázatot, azt követıen a következı testületi ülésre 
adjon tájékoztatást a fejlesztések tényleges tervezett költségeirıl. 
 
Határidı: pályázat benyújtására: 2009. június 02. 
Felelıs:   polgármester 
                jegyzı 

 
Tizenegyedik napirend :  
 
Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
Varga Imre : Ugyanarról a besorolásról van szó ebben az 
elıterjesztésben, amelyet a helyi alapító okiratoknál már megtett a 
testület.  
 
A képviselı-testület 12 igen (Harsányi István, Tarcsi András, Dede 
Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László), 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat és 1 tartózkodás 
(Szandai Kázmér) mellett támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  102/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
jóváhagyja, hogy a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 
(Pálfi István TISZK) alapító okirata 2009. június 1-tıl az 
alábbiakkal módosuljon:  
 
Tevékenységek 2009. december 31-éig érvényes besorolása: 
Alapvetı szakágazat:  841211 Oktatás igazgatása 
Alaptevékenysége:    805915 Oktatási célok és egyéb  
     feladatok 
     805410 Pedagógiai szakmai  
     szolgáltatás 
Kiegészítı tevékenység:  841192 Önkormányzatok, 
valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 
Típus szerinti besorolása: 
- A tevékenység jellege: Közszolgáltató (a 2008. évi CV. törvény 
16 § (1) bekezdés szerint) 
- Fajtája: Közintézmény ((a 2008. évi CV. törvény 16 § (1) 
bekezdés szerint) 
 
Határidı:  2009. június 1. 
Felelıs:      jegyzı 

 
Tizenkettedik napirend :  
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Erdei Gyula : Az oktatási bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 14 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp 
Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat és 1 
tartózkodás (Nagy Bálint) mellett támogatta az elıterjesztést és a 
következı határozatot hozta:  
 
  103/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Hajdúszoboszlói Pávai Vajna Ferenc Általános Iskolában a 
határozatlan idejő közalkalmazotti kinevezéssel rendelkezı 
pedagógusok számát 2009. szeptember 1-tıl 33 fıben határozza 
meg. 
 
Határidı:   2009. június 12., illetve értelemszerően  
Felelıs:      jegyzı 
         érintett intézmény vezetıje 
 

Tizenharmadik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) 
szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  104/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
2009. április 23-ai ülésén hozott 75/2009. (IV.23.) számú 
határozatának 4/a. és 4/b.  pontjait hatálytalanítja és az alábbi 
határozatokat hozza: 
 
1.) Az LTP futamidejét az üdülı területeken állandó lakásként 
használt ingatlanok vonatkozásában, 96 hónapban határozza 
meg. Ebben az esetben az önkormányzat és a lakos együttesen 
2.270Ft/hó havi díjat fizet, melybıl a lakosságot kb. havi 870 Ft 
összeg terheli. 
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2.) Az üdülı területeken lévı üdülı tulajdonosok LTP 
futamidejét 96 hónapban határozza meg, mely alapján 1.146 F/hó 
díjat fizetnek meg. 
3.) A már korábban megépült szennyvízcsatorna hálózatokra 
utólag rákötendı ingatlan tulajdonosok vonatkozásában az LTP 
futamidejét 74 hónapban határozza meg, míg a lakos havi 
befizetése 1.320 Ft/hó.  
4.) A részletes tanulmányterv átdolgozásának költségére 1.800 
eFt + áfa összeget biztosít, melynek forrása a korábbi 
szennyvízcsatorna beruházás hitelszámláján keletkezett 
megtakarítás.  
 
5.) A Víziközmő Társulat szervezésével kapcsolatos 
feladatokra maximum 5.500 eFt + áfa összeget biztosít, melynek 
forrása a korábbi szennyvízcsatorna beruházás hitelszámláján 
keletkezett megtakarítás.  
6.) Amennyiben 2009. évben az LTP-s számlák megnyitására 
sor kerül, úgy ahhoz ingatlanonként 5.900 Ft egyszeri 
számlanyitási díjjal járul hozzá, melynek forrása a korábbi 
szennyvízcsatorna beruházás hitelszámláján keletkezett 
megtakarítás.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  jegyzı 

 
Tizennegyedik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 14 igen (Váradi Ferenc, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, 
Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat és 2 
tartózkodás (Radácsi Gusztáv, Marosi György Csongor) mellett 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  105/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
mellékelt összegzés szerint elfogadja az Önkormányzat 2008. évi 
közbeszerzéseire vonatkozó éves statisztikai összegzést. 
Határidı:  2009. május 31. 
Felelıs: polgármester 

 
Tizenötödik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést. A bizottság javasolta, hogy további alternatívákat is 
vizsgáljon meg a mőszaki iroda, amelyek lehetıvé tennék a 
bevásárlóközpontok kerékpárral való megközelítését.  
 
Majoros Petronella : Egyetért a pénzügyi bizottság javaslatával, mely 
szerint vizsgáljon meg egyéb alternatívákat is a mőszaki iroda, különös 
tekintettel a Dózsa György útra. A tájékoztatóban lévı szakaszt sem 
vizsgálta eddig az iroda. Kéri, hogy vizsgálódjon tovább a mőszaki iroda 
a kivitelezés érdekében. Július végi beadási határidıvel van egy 
pályázati lehetıség, azonban kevés az idı a különbözı szakhatósági 
engedélyek és tervek elkészítésére. Így csak jövı évi pályázatokon 
indulhat a város, ehhez el kell kezdeni a tervek elkészítését és a 
költségvetésbıl biztosítani kell a szükséges forrásokat.  
 
Váradi Ferenc : A kerékpárút iránti igény már évekkel ezelıtt 
jelentkezett. Az egész város érdeke a kerékpárút kialakítása. Az 
elıterjesztés csak tájékoztató jellegő, nincs benne leírva, melyek a 
további lépések. Készíteni kell egy olyan tanulmánytervet, amely akár 
összegeket is tartalmaz. Kéri, hogy készüljön egy határozat arról, hogy 
tovább folytatja az iroda az elkezdett munkát ez ügyben.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  106/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
belterületi kerékpárút hálózattal kapcsolatos tájékoztatót 
tudomásul veszi azzal, hogy késıbb készüljön elıterjesztés a jövı 
évi pályázaton induláshoz szükséges döntések meghozatalához.  
 
Határidı: 2009. december 31.  
Felelıs:   jegyzı 

 
Tizenhatodik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság is megtárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
A képviselı-testület 16 igen (Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernı, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
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Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  107/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
szúnyoggyérítésre nyert támogatásról szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi. 
 
Határidı: 2009. október 30. 
Felelıs:    jegyzı 
 

Tizenhetedik napirend :  
 
Váradi Ferenc : A 67/2009. (III. 26.) számú határozat a szolgálati 
lakásokból való kiköltöztetést tartalmazza, mely szerint a bíróság nem 
hagyja jóvá, hogy bárkit kiköltöztessenek. Úgy tudja, hogy azóta a 
másodfokú bírósági döntés is megszületett. A 15/2000-es 
önkormányzati rendeletet jogi szempontból át kellene vizsgálni, mert 
korábban nem lehetett alkalmazni.  
Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Örvendi László, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta 
az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  108/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról május hónapban 
adott jelentést tudomásul veszi.  
 
Határidı: - 

  Felelıs:   - 
 
Tizennyolcadik napirend :  
 
Marosi György Csongor : Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc 
válaszolt.  
 
Dr. Vincze Ferenc : A bölcsıde pályázattal több mint 89 millió forintot 
nyert az önkormányzat. 
 
Máté Lajos : A TDM-munkacsoportnak két ülése volt, a következı 
testületi ülésre készül egy elıterjesztés az eddigi munkáról, július 2-i 
testületi ülésen pedig dönteni kell a pályázat benyújtásáról.  
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Harsányi István : Polgármester Úrhoz hasonlóan ı is megkapta azt a 
levelet, melyben 200 aláírással tiltakoznak a Malom sor lakói a betiltott 
állattartás ellen. Érdemes elgondolkodnia a testületnek, hogy 
mentesítse az állattartási korlátozás alól a területet.  
 
Váradi Ferenc : A nádudvari polgármester által írt levelet örömmel 
olvasta, végre elindult az együttmőködés a két település között, talán a 
szilárd hulladéklerakó kérdése is tisztázva lesz.  
 
Szandai Kázmér : Az elmúlt testületi ülésen Örvendi képviselı úr 
nepperekkel kapcsolatos kérdésére adott választ nem fogadta el, így a 
pénzügyi, gazdasági bizottság kivizsgálta a választ. Jegyzı Úrtól 
különbözı tájékoztató anyagokat, megoldási módokat kapott a 
bizottság a témával kapcsolatosan. A rendırséggel közös 
akcióprogramtól remél megoldást a problémára a bizottság. 
 
Máté Lajos : Az idegenforgalmi bizottság is kivizsgálta a 
vendégfogókkal kapcsolatos kérdésre adott választ. Hasonlóan a 
pénzügyi bizottság véleményéhez, a rendırséggel közös 
akcióprogramtól várja a helyzet rendezıdését a bizottság.  
 
A képviselı-testület 15 igen (Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernı, Dr. Papp Jenı, Dr. Rácz Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, 
Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) 
szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  109/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl szóló tájékoztatót 
tudomásul veszi.  

 
Határidı: -  
Felelıs: - 

 
Tizenkilencedik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést, amely az uszoda vihar által megrongált 
tetıszerkezetének helyreállításához benyújtandó pályázatról szól. A 
bizottság egyhangúlag támogatta az elıterjesztést. Amennyiben nem 
nyer a pályázat, úgy más alternatívák kidolgozására lesz szükség.  
 
Máté Lajos : Kérdést tett fel, melyre Lırincz László válaszolt.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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Váradi Ferenc : A tetı leszakadásának biztos voltak jelei, nem volt 
akkora erejő a szélvihar, hogy ilyen könnyen leszakadjon a tetı. 
Sajnálja, hogy nincsenek jelen a Hungarospa Zrt képviselıi, mert 
megkérdezte volna, mikor volt az utolsó mőszaki szemle, ahol a 
tetıborítás állapotát is vizsgálták.  
 
Radácsi Gusztáv : Olyan nagy erejő volt a vihar, amely könnyen 
leszakította a tetıszerkezetet.  
 
Lırincz László : Tavaly vizsgálták a tetıszerkezetet, a három éves 
felújítási tervben szerepel a javítása.   
 
Kanizsay Béla : Már korábban is levitte a vihar a tetıszerkezet egy 
részét, akkor kijavították azt a részt, a többi javítása pedig tervbe van 
véve.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László)szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  110/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
2009. május 21-i ülésén úgy határozott, hogy az Észak-Alföldi 
Regionális Fejlesztési Tanács által „helyi önkormányzatok vis 
maior támogatására” irányuló vis maior szabályozást a 2009. évre 
(jogcím) támogatásra kérelmet nyújt be. 
 
A káresemény megnevezése: a Városi Uszoda tetıborításának 
vihar miatti leszakadása, a beruházás megvalósulási helye 4200 
Hajdúszoboszló, Böszörményi utca 35., hrsz: 2475/18 (pontos cím 
és helyrajzi szám(ok)). 

 

A káresemény forrásösszetétele: 

 adatok Ft-ban 

Megnevezés 2009. év % 

Saját forrás (önerı) Ft  

Biztosító kártérítése  9.612.000 Ft 30 

Egyéb forrás Ft  

Egyéb támogatás Ft  

Vis maior igény  22.428.000 Ft 70 
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Források összesen 
32.040.000 Ft 100 

 
- -A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett 

összköltsége 32.040.000Ft, melynek fedezetét az önkormányzat 
nem tudja / részben tudja (megfelelı rész aláhúzandó) biztosítani.  

- A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a 
káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.  

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat 
biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelı rész 
aláhúzandó) 
 

Biztosító Társaság 
megnevezése 

K&H Általános Biztosító Zrt. 

Biztosítási szerzıdés száma 10025281 

 

- Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget: igényelt / 
nem igényelt * (a megfelelı rész aláhúzandó) 
 
* A képviselı testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a 
károsodott ingatlanra értékkövetı határozatlan idıtartamú 
biztosítást köt, és vállalja annak 5 éven keresztüli fenntartását, 
valamint a helyreállítás befejezését követı 30 napon belül igazolja 
a biztosítási szerzıdés megkötését a Tanács felé. 
 
- Az önkormányzat más a tulajdonában lévı – vagyontárggyal a 
feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelı rész 
aláhúzandó). 
 
A testület a saját forrás összegét a 2009. évi költségvetésérıl 
szóló 3/2009. (II. 26.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. 
 
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidı: 2009. június 30. 
Felelıs: jegyzı 

 
Huszadik napirend :  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és támogatta.  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Nagy Bálint : A kulturális és sport bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és 2 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett nem 
támogatta.  
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Váradi Ferenc : Nem támogatja az elıterjesztést. A kútfúráson kívül 
egyéb megoldások is vannak. A Közüzemi Kft mosóvize elengedésre 
kerül a hálózati csapadékvízzel együtt, két nagy tartályban van tárolva. 
A tartályból állandó jelleggel lehetne vizet nyerni a locsoláshoz. A 
kútfúráshoz 25 méterig nem szükséges engedély, de a pálya 
locsolásához szükséges mennyiségő vízhez legalább 80-100 méterre le 
kell fúrni. Ez azonban nagyon költséges megoldás.   
 
Radácsi Gusztáv : Javasolja, hogy támogassa a testület az 
elıterjesztést, az önkormányzatnak nem kerül semmibe, csak a 
hozzájárulása szükséges.  
 
Máté Lajos : Bizottsági ülésen ı volt az egyik, aki tartózkodott. Nem 
azért, mert elviekben nem ért egyet a dologgal, hanem mert a mőszaki 
tartalom és a költségvetés nem volt az anyaghoz mellékelve.  
 
Lırincz László : A tartályból kikerülı mosóvíz jelentısen szennyezett. 
Nem lehet tudni, mennyire jó ez a főnek.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Örvendi László, Harsányi István, Szandai 
Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György Csongor, Dede 
Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Nagy 
Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László) és 1 nem (Váradi Ferenc) szavazat mellett támogatta 
az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  111/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárulását adja a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonban lévı, Sport u. 5. szám alatti ingatlanon a 
Hajdúszoboszlói Sportegyesület a saját költségén kutat fúrasson.  
A pénzügyi forrás a 2009. évi költségvetésben, a Bocskai 
sportpálya fenntartási költségei sor terhére kerül biztosításra. 
A szükséges engedélyek beszerzése a kérelmezı feladata. 
Az egyesület a kút helyének kijelölését, terveztetését, fúratását a 
hivatal illetékes szakembereivel egyeztetve végezhetik el. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidı: 2009. június 30. 
Felelıs: jegyzı 

 
Huszonegyedik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést. Az extrém sportolók elhelyezésével egyetért a bizottság, 
viszont a quad-pályán erre nem lát lehetıséget, így az elıterjesztést 
nem támogatta.  
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Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság is megtárgyalta 
az elıterjesztést és a következı kiegészítéssel fogadta el: a hivatal 
keressen olyan betonozott területet, amely alkalmas erre a célra. Olyan 
területet kell keresni, ahol a tevékenység nem zavarja a szomszédokat. 
Felmerült a polgárvédelmi bázis helyszínként.    
 
Nagy Bálint : Olyan helyet kellene keresni a sportolók számára, amely 
hosszú távon oldaná meg a problémát. Más városokban általában 
sportpályákon van lehetıség ezen sportok végzésére. Arra is figyelni 
kell, hogy balesetveszélyes sportról van szó, vagyis olyan hely legyen 
kijelölve, ahová gyorsan eljut a segítség, ha szükséges. A kulturális és 
sport bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot, de 
hosszú vita elızte meg. Lépni kell ebben az ügyben, be kell tervezni a 
költségvetésbe a pálya kialakításához szükséges összeget.   
 
Szandai Kázmér : Ha az önkormányzat ki kíván alakítani pályát a 
sportolók számára, ahhoz anyagiak is kellenek. Füves terület vagy 
díszburkolat erre a célra alkalmatlan. Jelen pillanatban a TIGÁZ-pálya 
az a terület, ahol a legbiztonságosabban folytatható a 
sporttevékenység. Lehet más lehetıséget is kitalálni, de ahhoz 
költségvetést módosító javaslatot kell beterjeszteni. Érdemesebb lenne 
egyszer nagyobb összeget befektetni és egy komolyabb, esetleg 
látványos pályát kialakítani.  
 
Erdei Gyula : Módosító javaslata van, mely szerint a kulturális és sport 
bizottság keressen olyan helyet, ahol megvalósítható a pálya 
kialakítása, készüljön egy tanulmányterv arra vonatkozóan, hogy milyen 
lenne ez a pálya, mennyibe kerülne.  
 
A képviselı-testület a módosító javaslatot 14 igen (Örvendi László, 
Váradi Ferenc, Harsányi István, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi 
György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. 
Rácz Tiborné, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó 
László) szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  112/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
elıterjesztés határozati javaslatát nem fogadja el és megbízza 
kulturális és sport bizottságát, keressen megfelelı helyszínt az 
extrém sportolók végleges elhelyezésére és tegyen erre 
vonatkozó elıterjesztést. Addig a pálya jelenlegi helyén mőködik 
tovább.  
 
Határidı: 2009. december 31.  
Felelıs: jegyzı, illetve bizottsági elnök  
 

Huszonkettedik napirend :  
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Dr. Rácz Tiborné : Az egészségügyi, szociális bizottság megtárgyalta 
az elıterjesztést egyhangúlag támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
határozati javaslatban módosult a helyettesítı orvos személye.  
 
A képviselı-testület a módosítást 16 igen (Örvendi László, Váradi 
Ferenc, Harsányi István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, 
Marosi György Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros 
Petronella, Dr. Rácz Tiborné, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay 
Béla, Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  113/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárulását adja 2009. október 31. napjáig, hogy a 
Transsylvania Kft. egészségügyi szolgáltató tevékenység 
végzését a fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében  a területi 
ellátási kötelezettséggel bíró 3. számú praxis betegeit helyettesítı 
orvossal, Dr. Szerzı Ákossal (illetve szükség esetén Dr. Szerzı 
Gyula fogszakorvossal) láttassa el. 
 
Határidı:  2009.  május 29. 
Felelıs: jegyzı 

 
Huszonharmadik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Örvendi László : A mezıgazdasági bizottság is megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság is megtárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Váradi Ferenc : Kérdést tett fel, melyre Dr. Vincze Ferenc válaszolt.  
 
A képviselı-testület 16 igen (Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Kanizsay Béla, Erdei Gyula, Dr. 
Sóvágó László) szavazat és 1 tartózkodás (Radácsi Gusztáv) mellett 
támogatta az elıterjesztést és a következı határozatot hozta:  
 
  114/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárulását adja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı 
0336 és 0338 hrsz-ú, önkormányzati út megnevezéső 
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ingatlanokon lévı mezıgazdasági utakon a VIA-DUÓ 2003 
Mérnöki Szolgáltató Közkereseti Társaság által elkészített tervek 
alapján burkolatrekonstrukciós munkálatokat végezzenek és a 
forrás biztosítására pályázatot nyújtsanak be. 
A burkolat-felújítást kizárólag a közútkezelıi hozzájárulásban 
foglaltak maradéktalan betartása mellett végezheti a kérelmezı. 
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
okiratok aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: jegyzı 

 
Huszonnegyedik napirend :  
 
Szandai Kázmér : A pénzügyi, gazdasági bizottság megtárgyalta az 
elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Harsányi István : A városfejlesztési, mőszaki bizottság is megtárgyalta 
az elıterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselı-testület 17 igen (Örvendi László, Váradi Ferenc, Harsányi 
István, Szandai Kázmér, Vágó Zsolt, Tarcsi András, Marosi György 
Csongor, Dede Ernı, Dr. Papp Jenı, Majoros Petronella, Dr. Rácz 
Tiborné, Nagy Bálint, Máté Lajos, Radácsi Gusztáv, Kanizsay Béla, 
Erdei Gyula, Dr. Sóvágó László) szavazat mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta az elıterjesztést és a következı 
határozatot hozta:  
 
  115/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárulását adja, hogy a Gábor Áron utca rekonstrukciós 
munkáira elkülönített 20M Ft keretösszeg terhére 1M Ft építés-
elıkészítı munkákra (profilozásra) június hónapban (a Pávai 
Vajna – Hotel Platán közötti szakaszon) felhasználásra kerüljön.  
 
Határidı: azonnal  
Felelıs:   jegyzı  
        VgZrt vezérigazgatója  

 
Huszonötödik napirend :  
 
A,  
 
Majoros Petronella : A Dózsa György és Nádudvari út 
keresztezıdésében összetört szegély javításával kapcsolatos 
interpellációjára adott választ elfogadja. A nádudvari út elején lévı 
villanyoszlop elhelyezésével kapcsolatos interpellációjára adott választ 
azonban csak úgy tudja elfogadni, ha az iroda felveszi a kapcsolatot 
akár az E-On-nal, akár a Közútkezelıvel a probléma megoldásához.  
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B,  
 
Dede Ernı: A vasútállomás elıtti terület forgalmi rendjével kapcsolatos 
kérdésére adott válaszban szerepel, hogy a terület nem a város 
közterülete. A magánterületre azonban ugyanazok a KRESZ-szabályok 
vonatkoznak, mint a közterületre. Csak úgy tudja elfogadni a választ, ha 
a MÁV-ot felkéri az önkormányzat a forgalmi renddel kapcsolatos 
elemek pótlására.  
 
C,  
 
Marosi György Csongor : Elfogadja a folyóka és járda felújítással 
kapcsolatos interpellációjára adott választ, amennyiben érvényt szerez 
az önkormányzat az akciótervben leírtaknak, vagyis a díszburkolaton 
való közlekedést fokozottan ellenırizni kell.  
 
D,  
 
Szandai Kázmér : A József Attila utcán hulladékgyőjtık kihelyezésére 
vonatkozó interpellációjára adott választ elfogadja. A Szurmai utca 
útszélesítésével kapcsolatos interpellációjára adott választ azzal a 
kiegészítéssel fogadja el, ha választ kap arra, hogy mőszaki 
szempontból az útszélesítés egyáltalán lehetséges-e.  
 
E,  
 
Erdei Gyula : Lehet-e tudni, hogy mikor kerül az önkormányzat saját 
hatáskörébe a lehetıség, hogy a kiegészítı jelzést feltetesse? Nem 
kerül sokba ez a megoldás. Nem fogadja el a jelzılámpás csomópont 
mőködésével kapcsolatos interpellációjára adott választ, mivel nem 
oldódott meg a probléma.  
 
F,  
 
Radácsi Gusztáv : Tájékoztatást kért az Egészségügyi, Szociális 
Bizottság által a gyermekorvosi és védınıi szolgálat tárgyi feltételeinek 
ellenırzésére létrehozott bizottságról, melyre Jegyzı Úr azt válaszolta, 
hogy nem tartozik a hatáskörébe. Így nem tudja elfogadni a választ.  
 
A képviselı-testület 5 igen (Váradi Ferenc, Dr. Rácz Tiborné, Dr. Papp 
Jenı, Harsányi István, Nagy Bálint), 7 nem (Szandai Kázmér, Máté 
Lajos, Marosi György Csongor, Örvendi László, Vágó Zsolt, Radácsi 
Gusztáv, Kanizsay Béla) szavazat és 3 tartózkodás (Majoros 
Petronella, Erdei Gyula, Tarcsi András) mellett nem fogadta el a jegyzı 
Radácsi Gusztáv képviselı úr interpellációjára adott válaszát és a 
következı határozatot hozta:  
 
 116/2009. (V. 21.) Képvisel ı-testületi határozat  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
nem fogadja el a jegyzı Radácsi Gusztáv képviselı úrnak az 
Egészségügyi, Szociális Bizottság által a gyermekorvosi és 
védınıi szolgálat tárgyi feltételeinek ellenırzésére létrehozott 
bizottságról kért tájékoztatással kapcsolatos interpellációjára adott 
válaszát, annak kivizsgálásával megbízza az önkormányzat 
egészségügyi, szociális bizottságát.  
 
Határidı: 2009. június 11.  
Felelıs:   bizottsági elnök 

 
G,  
 
Szandai Kázmér : Elfogadja közterületi italfogyasztással kapcsolatos 
interpellációjára adott választ. Kéri Jegyzı Urat, hogy az 
intézkedésekrıl és azok eredményérıl adjon tájékoztatást.  
 
Kérdések:  
 
Marosi György Csongor : Jegyzı Úrhoz intézi kérdését. A Bányász 
utcán lévı, régi Sas Sörözı helyén lévı területen áldatlan állapotok 
vannak. Arra keresnek választ az ott élık, hogyan lehetne a területet 
rendbehozni.  
 
Dr. Vincze Ferenc : A terület magántulajdonban van, hiába szólítják fel 
a tulajdonost, nem hajlandó rendbetenni a területet. Kényszerkaszálást 
lehet végeztetni, amit a tulajdonos helyett a VgZrt végez el.  
 
Kanizsay Béla : Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdését. A Hıforrás és 
Liliom utcák sarkán található egy tiltó tábla, ami elıtt sosem állnak meg. 
Mi szükség van erre a táblára?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Váradi Ferenc : Jegyzı Úrhoz intézi kérdését. Mikor nyit a Tesco és az 
Aldi áruház?  
 
Dr. Vincze Ferenc : Minden szükséges engedély ki lett adva, de ez 
hatósági ügy. Az, hogy ténylegesen mikor nyitnak, az ı dolguk.  
 
Radácsi Gusztáv : Nemrég vásárolt az önkormányzat a Gábor Áron 
utcán egy nagy értékő telket. Rendezési munkákat végeznek jelenleg, 
élı fákat, cserjéket vágnak ki. Ki vágatta ki, milyen pénzbıl és miért volt 
erre szükség?  
 
Dr. Vincze Ferenc : Írásban ad választ a kérdésre.   
 
Örvendi László : A régi Szabadság-szálló épületén végre elkezdték a 
felújítási munkálatokat. Az Arany J. u. 44. szám és a Szabadság-szálló 
közötti kis terület is rendbe lesz téve? 
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Máté Lajos : Jegyzı úrhoz és Fımérnök Asszonyhoz intézi kérdéseit. A 
testület minden évben tárgyalja a város idegenforgalmi beszámolóját. A 
városi portálon az idegenforgalmi statisztika teljes anyaga megtalálható 
volt februárig, azóta azonban lekerült. Várható-e a visszahelyezése? 
Több cég is felhasználja a statisztikákat. Az Árpád utcát 2 éve újították 
fel, azóta sem került felfestésre az útburkolatra a felezıvonal. Fontos 
lenne felfesteni, mivel nagyon keskeny az út és balesetveszélyes.    
 
Dr. Vincze Ferenc : Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Interpellációk:   
 
Váradi Ferenc : Jegyzı Úrhoz intézi interpellációját. 2001-ben elfogadta 
a testület a házszámozásról, utcanevekrıl szóló rendeletet. Milyen 
lépéseket akar Jegyzı Úr tenni ez ügyben? A szociális telkeknél kérte, 
hogy házszámok is legyenek a telkeken. Egyik hatóság sem hajlandó 
kiadni a házszámokat.  
 
Dr. Vincze Ferenc : Hatósági ügyrıl van szó. A hivatal folyamatosan 
végzi a házszámozás rendbetételével kapcsolatos teendıket.  
 
Majoros Petronella : Fımérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. 
Látható, hogy a város útjain az útburkolati jelek felfestése történik. Ezt 
szeretné kezdeményezni a Nádudvari úton lévı két gyalogátkelıhelyen 
is. A Csatornakertben a Téglagyár bejárata felıli dőlıt, amely a város 
tulajdonában van, rendszeresen törmeléklerakónak használják az arra 
közlekedık. Kéri, hogy az iroda helyezzen ki egy táblát, amely tiltja a 
törmeléklerakást.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi : A Magyar Közútkezelı Kht-hoz tartozik, az 
iroda csak kérni tudja a felfestést. Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Bejelentések:  
 
Dr. Papp Jen ı: A szabadtéri színpadon és környékén volt bejáráson. 
Folyamatban van a felújítás. Megkéri Jegyzı Urat, hogy a vagyon 
védelmére hozzon javaslatot a következı ülésre.  
 
A képviselı-testület 17.35 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

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


