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HOZOTT RENDELET:   1/2011.(I.25.) Önk. rendelet 

 

HOZOTT HATÁROZATOK:  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,24,25,26,/2011.(I.25.) KT. határozat 

 

RENDELET:     

 

1/2011.(I.31.) Önk. rendelet  a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi 

rendszeréről szóló 3/1998. (II. 24.) KT. rendelet 

módosításáról(L1) 

 

 

HATÁROZATOK: 

 

1/2011.(I.25.) KT. határozat a lejárt idejű határozatokról (C5) 

2/2011.(I.25.) KT. határozat a 2. számú Általános Iskola magasabb vezetői állásának 

meghirdetéséről(L8)  

3/2011.(I.25.) KT. határozat a 2. számú Általános Iskola magasabb vezetői állásának 

betöltésére benyújtott pályázatok véleményezéséről(L8) 

4/2011.(I.25.) KT. határozat az Egyesített Napközi Otthonos Óvodák magasabb 

vezetői állásának    meghirdetéséről(L8) 

5/2011.(I.25.) KT. határozat az Egyesített Napközi Otthonos Óvodák magasabb 

vezetői állásának meghirdetéséről betöltésére benyújtott 

pályázatok véleményezéséről(L8) 

6/2011.(I.25.) KT. határozat a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény módosított pedagógiai 

programjának jóváhagyásáról(J5) 

7/2011.(I.25.) KT. határozat ügyrendi javaslatról (Z1) 

8/2011.(I.25.) KT. határozat fejlesztési-hitelkeret biztosításáról(Z1) 

9/2011.(I.25.) KT. határozat Hajdúdorog város Önkormányzata és intézményei 2011. 

évi költségvetésének előkészítéséhez eseti bizottság fel 

nem állításáról(Z1) 

10/2011.(I.25.) KT. határozat a szennyvízberuházással kapcsolatos hitel 

átütemezhetőségéről(Z1) 

11/2011.(I.25.) KT. határozat a költségvetési rendelet-tervezet 6. sz. mellékletéről(Z1) 

12/2011.(I.25.) KT. határozat  2010. évi vis maior tartalék támogatás igényléséről szóló  

259/2010. (XII. 14.) KT. határozat módosításáról(Z1) 

13/2011.(I.25.) KT. határozat 2011. évi vis maior tartalék támogatás igényléséről 

(Gyepszél utca) (Z1) 

14/2011.(I.25.) KT. határozat  2011. évi vis maior tartalék támogatás igényléséről(Z1) 

15/2011.(I.25.) KT. határozat Incze Mihály alpolgármester-jelöltnek a titkos 

szavazólapra kerüléséről (B14) 
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16/2011.(I.25.) KT. határozat szolgálati lakás, bérleti jogának meghosszabbítása iránti 

kérelemről (D7) 

17/2011.(I.25.) KT. határozat szociális lakás, bérleti jogának meghosszabbítása iránti 

kérelemről(D7) 

18/2011.(I.25.) KT. határozat Hajdúdorog, Tokaji út 12. szám alatti helyiség 

bérbeadásáról(D7) 

19/2011.(I.25.) KT. határozat települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 35/2010. (XII. 

20.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezet 

el nem fogadásáról(B14) 

20/2011.(I.25.) KT. határozat az országos közút átkelési szakaszain balesetveszélyes 

csomópontok átépítése és a forgalomcsillapító sziget 

kialakítására vonatkozó pályázatok be nem 

nyújtásáról(Z1) 

21/2011.(I.25.) KT. határozat Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. 

ellenőrizhetőségéről szóló tájékoztatóról(C8) 

22/2011.(I.25.) KT. határozat 2011. I. félévi ülésterv módosításáról(Z1) 

23/2011.(I.25.) KT. határozat Dr. Főző Tibor kérelméről(Z1) 

24/2011.(I.25.) KT. határozat Hajdúdorog Város Önkormányzata gazdálkodási 

rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről készült 

számvevőszéki jelentés megállapításaira készült 

Intézkedési Terv I. módosításáról(Z1) 

25/2011.(I.25.) KT. határozat Magyar Telekom Nyrt. Bérleti díjáról (D7) 

26/2011.(I.25.) KT. határozat a Nyíl utcai vízelvezető árok felméréséről(Z1) 
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NAPIRENDI JAVASLAT: 

 

1./   Előterjesztés a lejárt idejű határozatokról. 

            

2./   Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

       3/1998. (II. 24.) KT. rendelet módosításáról. 

 

3./   Előterjesztés a 2. számú Általános Iskola magasabb vezetői állásának meghirdetéséről. 

 

4./ Előterjesztés az Egyesített Napközi Otthonos Óvodák magasabb vezetői állásának 

meghirdetéséről. 

 

5./  Előterjesztés a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

      módosított pedagógiai programjának jóváhagyásáról. 

 

6./ Előterjesztés Hajdúdorog város Önkormányzata és intézményei 2011. évi 

költségvetésének megtárgyalására (első olvasatban). 

 

7./ Előterjesztés a 2010. évi vis maior tartalék támogatás igényléséről szóló 259/2010 

(XII.14.) KT határozat módosításáról. 

 

8./ Előterjesztés a 2011. évi vis maior tartalék támogatás igényléséről. 

 

9./ Előterjesztés alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának megállapításáról. (titkos 

szavazás) 

 

10./  Előterjesztés szociális lakás igénylésére beérkezett pályázat elbírálásáról. 

        (az előterjesztés később kerül kiküldésre) 

  

11./  Előterjesztés szolgálati lakás, bérleti jogának meghosszabbítása iránti kérelemről. 

 

12./  Előterjesztés szociális lakás, bérleti jogának meghosszabbítása iránti kérelemről. 

 

13./  Előterjesztés Hajdúdorog, Tokaji u. 12. sz. alatti helyiségbérlet iránti kérelemről. 

 

14./  Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 35/2010. (XII. 20.)   

  önkormányzati rendelet módosításáról. 

  

15./ Tájékoztató az országos közút átkelési szakaszain balesetveszélyes csomópontok 

átépítése és a forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozó pályázat előkészítéséről. 

 

16./  Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. ellenőrizhetőségéről. 

 

17./  Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. I. félévi üléstervének módosításáról. 

 

 

Különfélék, egyebek. 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült: Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testületének – a Városháza tanácskozó 

termében – 2011. január 25-én 09 óra 00 perckor kezdődő nyílt üléséről. 

 

Jelen voltak: 

 

Csige Tamás polgármester, Debreczeni Csaba, Görögh László, Incze Mihály, Kranyik László, 

Orosz Imre Miklós, Mislovics Andrea, Tóth Mihály és Dr. Zeleni Ferenc települési 

képviselők. 

 

Jelen voltak még: 

 

Jeles Erzsébet a Mészáros Károly Városi Könyvtár igazgatója, Korona Imréné az Idősek 

Klubja vezetője, Pogácsás Imréné az Egyesített Napközi Otthonos Óvodák vezetője, Papp 

József GAMESZ vezető, Urgyán Tibor György 2. sz. Általános Iskola vezetői feladatokat 

ellátó munkaközösség-vezető,  

Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző, Kerékgyártó Imre osztályvezető, Kiss Péter műszaki 

osztályvezető, Takács Tamás hang- és videófelvétel-készítő, Orosz Ágnes Mónika 

jegyzőkönyvvezető. 

 

Csige Tamás polgármester 09 óra 00 perckor megnyitotta a Képviselő-testület ülését, 

köszöntötte a települési képviselőket, a megjelenteket. Külön köszöntötte dr. Diószegi Sándor 

Hajdúnánás Város Rendőrkapitányság nyugdíjba vonuló kapitányságvezetőjét és bemutatta 

dr. Hraskó János megbízott kapitányságvezető, alezredes urat. 

 

Dr. Diószegi Sándor rendőrezredes: 

 

Hozzászólásában tisztelettel köszöntötte a jelenlévőket, és elmondta, hogy 60 évesen 

elérkezett az idő, hogy nyugállományba vonuljon. Több mint 30 éve van a rendőri pályán, és 

még dr. Kocsis Miklóssal is dolgozott együtt. Elmondta, hogy helyét dr. Hraskó János veszi át 

a kapitányságon, és reméli, hogy továbbra is minden a legnagyobb rendben fog működni. 

 

Dr. Hraskó János megbízott kapitányságvezető: 

 

Hozzászólásában köszöntötte a jelenlévőket, elmondta, hogy 1991 óta szerelt fel, Budapesten 

a bűnügyi osztály minden területén dolgozott, 2008 februárjától a megyében Ellenőrzési 

Szolgálatvezetőként tevékenykedett. Büszke arra, hogy dr. Diószegi Sándor rá gondolt, mint 

utódjára. Kérte a testületet, hogy szakmai bemutatkozására egy márciusi időpontban kerüljön 

sor, hiszen addigra lesz ideje megismerni a helyi sajátosságokat. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Elmondta, hogy a polgármesteri jelentésben számot ad arról, hogy állományülésen vett részt a 

hajdúnánási Rendőrkapitányságon, ahol polgármesteri elismerő oklevélben részesítette dr. 

Diószegi Sándort. Nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánt. 

 

dr. Diószegi Sándor és dr. Hraskó János 9 óra 10 perckor távozott a testületi ülésről. 
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Csige Tamás polgármester: 

 

Elmondta, hogy mielőtt a napirendek tárgyalását elkezdenék, felkéri Vasvári János külső 

bizottsági tagot, tegye le az esküt. 

 

Vasvári János a Képviselő-testület külső bizottsági tagja letette esküjét. 

 

Csige Tamás polgármester átadta Vasvári János esküokmányát. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Jó munkát és egészséget kívánt. 

 

Vasvári János külső bizottsági tag: 

 

Megköszönte a megtiszteltetést. 

 

Csige Tamás polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, 

javasolta a napirendi pontok elfogadását. 

 

KÉRDÉST NEM TETTEK FEL. 

 

 

HOZZÁSZÓLÁS NEM VOLT. 
 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

napirendet elfogadta. 

 

 

NAPIREND: 

 

1./   Előterjesztés a lejárt idejű határozatokról. 

            

2./   Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

       3/1998. (II. 24.) KT. rendelet módosításáról. 

 

3./   Előterjesztés a 2. számú Általános Iskola magasabb vezetői állásának meghirdetéséről. 

 

4./ Előterjesztés az Egyesített Napközi Otthonos Óvodák magasabb vezetői állásának 

meghirdetéséről. 

 

5./  Előterjesztés a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény  

      módosított pedagógiai programjának jóváhagyásáról. 

 

6./ Előterjesztés Hajdúdorog város Önkormányzata és intézményei 2011. évi 

költségvetésének megtárgyalására (első olvasatban). 
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7./ Előterjesztés a 2010. évi vis maior tartalék támogatás igényléséről szóló 259/2010 

(XII.14.) KT határozat módosításáról. 

 

8./ Előterjesztés a 2011. évi vis maior tartalék támogatás igényléséről. 

 

9./ Előterjesztés alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának megállapításáról. (titkos 

szavazás) 

 

10./  Előterjesztés szociális lakás igénylésére beérkezett pályázat elbírálásáról. 

        (az előterjesztés később kerül kiküldésre) 

  

11./  Előterjesztés szolgálati lakás, bérleti jogának meghosszabbítása iránti kérelemről. 

 

12./  Előterjesztés szociális lakás, bérleti jogának meghosszabbítása iránti kérelemről. 

 

13./  Előterjesztés Hajdúdorog, Tokaji u. 12. sz. alatti helyiségbérlet iránti kérelemről. 

 

14./  Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 35/2010. (XII. 20.)   

  önkormányzati rendelet módosításáról. 

  

15./ Tájékoztató az országos közút átkelési szakaszain balesetveszélyes csomópontok 

átépítése és a forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozó pályázat előkészítéséről. 

 

16./  Tájékoztató a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. ellenőrizhetőségéről. 

 

17./  Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. I. félévi üléstervének módosításáról. 

 

 

Különfélék, egyebek. 

 

 

1./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

Csige Tamás polgármester: 
 

Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy január 21-én a Magyar Kultúra napja alkalmából 

Moziban ünnepi köszöntőt mondott Pogácsás Imréné, és egy színvonalas műsor került 

megrendezésre. 

Január 24-én a Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás ülésén vett részt. 

 

KÉRDÉST TETT FEL 

 

Kranyik László települési képviselő: 

 

Kranyik László települési képviselő által feltett kérdésre Csige Tamás polgármester az alábbi 

választ adta: 

Elmondta, hogy adótitkot képez az az információ, amire a képviselő úr kíváncsi. Elmondta, 

hogy bizonyos szinten gondolkodni kell a létszámleépítésben, ebben a gazdasági helyzetben. 
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Dr. Zeleni Ferenc települési képviselő: 

 

Dr. Zeleni Ferenc települési képviselő által feltett kérdésre Csige Tamás polgármester az 

alábbi választ adta: 

Elmondta, hogy a vállalkozások megismerték a vacsorán, hogy milyen lesz a helyzet, mind az 

adóemelés kapcsán, mind a vállalkozók kommunális adó megszűnése esetén. Újra lesz 

Széchenyi-terv és Hajdúdorogon is lesz bemutatkozó állomása. 

 

 

HOZZÁSZÓLÁSOK 

 

Debreczeni Csaba települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy a város honlapján nem találta meg a Képviselő-testületi ülés 

előterjesztéseit és a jegyzőkönyveket. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy folyamatosan frissül a honlap, fent vannak anyagok. 

 

Kranyik László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában érdeklődött, hogy mennyi adót kell fizetnie annak, hogy az első 25-ben 

benne legyen. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy nem tudja, a listát nem ő állítja össze, hanem a pénzügyi 

osztály. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 7 igen és 1 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett polgármesteri jelentést 

elfogadta.  

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete javasolja elfogadásra a Képviselő-

testület 2010. december 14-i ülésén hozott és lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló 

előterjesztést. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 
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1/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testület a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 

8.§ (1) bekezdése alapján 

 

e l  f  o g a d j a  

 

a Képviselő-testület 2010. december 14-i ülésén hozott és lejárt 

idejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztést. 

 

Felkéri a Város Polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról az 

érintetteket értesíteni szíveskedjen. 

HATÁRIDŐ: 2011. február 15. 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester 
 

 

2./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

Csige Tamás polgármester:  
 

Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a rendelet-módosításra azért kerül sor, mivel a 

kormány új közfoglalkoztatási programot hirdetett meg, melyben lehetőség van arra, hogy 

olyan feltéteteket szabjanak az önkormányzatok, melyeket már régóta óhajtanak. Lehet még 

hozzátenni, és elvenni is javaslatokat. 

 

KÉRDÉST TETT FEL 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Csige Tamás polgármester által feltett kérdésre Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző az alábbi 

választ adta: 

Elmondta, hogy a köztartozást nem kellene betenni a feltételek közé. 

 

HOZZÁSZÓLÁS NEM VOLT 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátások helyi rendszeréről szóló a 19/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 

3/1998. (II. 24.) KT. rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-    

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag 
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elfogadta a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátások helyi rendszeréről szóló a 19/2010. (V. 

31.) önkormányzati rendelettel módosított 3/1998. 

(II.24.) KT. rendeletet módosító 1/2011. (I. 31.) 

Önk. rendeletet az alábbiak szerint: 

 

 

 

HAJDÚDOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

1/2011. (I.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

 

a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 

a 19/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 

3/1998. (II. 24.) KT. rendelet módosításáról 

 

Hajdúdorog város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szól 

többször módosított 1990. évi LXV. törvény 20. § (2) bekezdésében biztosított felhatalmazás 

alapján az alábbiak szerint módosítja a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi 

rendszeréről szóló, többször módosított, 3/1998. (II. 24.) KT. rendeletét (továbbiakban: 

Rendelet): 

 

 

1. § 

 

A rendelet 11. §-a fölé kerüljön be az alábbi cím a jelenleg hatályos cím helyére. 

 

Aktív korúak ellátása 

 

 

2. § 

 

Az alábbi 11/B. §-sal egészül ki a rendelet. 

 

 

11/B. § 

 

(1) Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és 

foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény 6. §-a 

alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993. évi III. 

törvény (továbbiakban Szt.) 35. § (2) bekezdése alapján a lakókörnyezet 

rendezettségének biztosítása körében a kérelmező vagy jogosult által életvitelszerűen 

lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel határos terület, járda tisztán 

tartása, az ingatlan állagának rendeltetésszerű használhatóságának, valamint 

higiénikus állapotának biztosítása az aktív korúak ellátására, bérpótló juttatásra 

jogosult személy kötelessége, ennek érdekében elsősorban: 

 

a kérelmező, vagy jogosult köteles általa az életvitelszerűen lakott: 

- lakása, lakóháza állagának megóvása, balesetveszély elhárítása érdekében a 

karbantartási munkák elvégzésére, 
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- az ingatlan kerítésének folyamatos karbantartása, a fel nem kerített ingatlanok 

balesetveszélyességének megszüntetésére, 

- rendszeres, szükség szerinti gyomtalanításra, 

- rendszeres, szükség szerinti rágcsálóírtásra, 

- rendszeres szükség szerinti udvar, kert, kerítéssel határos terület, járda tisztítására, 

síktalanítására, 

- trágya ingatlanon belüli zártrendszerű tárolására, 

- szennyvíz, csapadékvíz ingatlanon belüli zártrendszerű elvezetésére, 

amelyről nyilatkozatot kell benyújtani a kérelmezőnek vagy jogosultnak. 

 

(2) E rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat az Szt. 

35. § (2) bekezdésének megfelelően fel kell szólítani.  

 

 

Záró rendelkezések 

 

26. § 

 

 

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

(2) E rendelet az Európai Unió joganyagával ellentétes szabályozást nem tartalmaz. 

 

 

Hajdúdorog 2011. január 25.  

 

 

 

       Csige Tamás      Czifráné dr. Urgyán Ilona  

      polgármester.-                        jegyző.- 

 

 

3./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

KÉRDÉST TETT FEL 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Csige Tamás polgármester által feltett kérdésre Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző az alábbi 

választ adta: 

Elmondta, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény végrehajtási rendelete 

határozza meg, hogy hiteles másolat szükséges a pályázathoz. 

 

HOZZÁSZÓLÁSOK 
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Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában javasolta, hogy ne véleményeztessék a pályázatot, illetve ne kelljen 

végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített másolata, legyen elég az egyszerű 

másolat, és az eredetit bemutatja a meghallgatáson. 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadásra javasolta a 2. sz. Általános 

Iskola magasabb vezetői állása betöltésének meghirdetéséről szóló előterjesztés I. határozati 

javaslatát azzal a módosítással, hogy a végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített 

másolat helyett elég az egyszerű másolat. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

 

2/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 

törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/B. és 20/A. §-ai, valamint 23. § (2) bekezdése alapján 

 

pályázatot hirdet 

 

a 2. számú Általános Iskola 

(4087 Hajdúdorog, Nánási u. 11.) 

magasabb vezetői, igazgatói állásának betöltésére. 

 

Az állás betöltésének feltételei: 

- szakirányú gyógypedagógiai végzettség és szakképzettség, 

- pedagógus-szakvizsga, 

- legalább öt év - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

18. § (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - pedagógus-

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 

- büntetlen előélet szükséges. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- pályázó szakmai önéletrajzát, 

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel – különös 

tekintettel a kompetencia alapú oktatásra. 
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A pályázathoz csatolni kell: 

- végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolatát, 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

- eddigi munkaviszonyról, jogviszonyról szóló igazolásokat. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 

Központ internetes oldalán történt közzétételtől számított harminc 

nap. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

legkésőbb a Képviselő-testület 2011. júliusi ülésén. 

 

Az állás betöltésének időtartama: 

5 év, 2011. augusztus 1-től – 2016. július 31-ig. 

 

Illetmény, vezetői pótléka: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. és a 

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szerint. 

 

A pályázat benyújtásának helye:  

Hajdúdorog Város Polgármesteri Hivatal  

(4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.) 

A borítékon kérjük feltüntetni „Intézményvezetői pályázat 2. számú 

Általános Iskola” az intézmény nevének megjelölésével. 

 

Felkéri a város jegyzőjét, hogy a pályázati kiírás elkészítéséről és a 

közzétételéről gondoskodni szíveskedjen. 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

FELELŐS: Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző 

 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadásra javasolta a 2. sz. Általános 

Iskola magasabb vezetői állása betöltésére benyújtott pályázato(ka)t ne véleményeztesse. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 
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3/2011.(I.25.) KT határozat 
 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 

törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint 

a közalkalmazottak szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (8) 

bekezdése alapján 

 

nem véleményezteti 

a 2. számú Általános Iskola 

(4087 Hajdúdorog, Nánási u. 11.) 

magasabb vezetői, igazgatói állásának betöltésére benyújtott 

pályázato(ka)t. 

 

Felkéri a város jegyzőjét, hogy a határozat végrehajtásáról 

gondoskodni szíveskedjen. 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

FELELŐS: Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző 

 

 

4./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

KÉRDÉST NEM TETTEK FEL 

 

HOZZÁSZÓLÁS  

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy ebben az esetben is legyen elég az egyszerű másolat az 

oklevélről, illetve javasolta, hogy ezeket a pályázatokat se véleményeztessék. 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadásra javasolta a 2. sz. Általános 

Iskola magasabb vezetői állása betöltésének meghirdetéséről szóló előterjesztés I. határozati 

javaslatát azzal a módosítással, hogy a végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített 

másolat helyett elég az egyszerű másolat. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 
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4/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 

törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

20/B. és 20/A. §-ai, valamint 23. § (2) bekezdése alapján 

 

pályázatot hirdet 

 

az Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 

(4087 Hajdúdorog, Sarok u. 1.) 

magasabb vezetői állásának betöltésére. 

 

Az állás betöltésének feltételei: 

- felsőfokú óvodapedagógusi végzettség, 

- pedagógus-szakvizsga, 

- legalább öt év - a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 

18. § (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - óvodapedagógus-

munkakörben szerzett szakmai gyakorlat; 

- büntetlen előélet szükséges. 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

- pályázó szakmai önéletrajzát, 

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai 

helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel – különös 

tekintettel a kompetencia alapú oktatásra. 

 

A pályázathoz csatolni kell: 

- végzettséget igazoló oklevél hitelesített másolatát, 

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, 

- eddigi munkaviszonyról, jogviszonyról szóló igazolásokat. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 

Központ internetes oldalán történt közzétételtől számított harminc 

nap. 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 

legkésőbb a Képviselő-testület 2011. júliusi ülésén. 

 

Az állás betöltésének időtartama: 

5 év, 2011. augusztus 16-tól – 2016. augusztus 15-ig. 

 

Illetmény, vezetői pótléka: 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény. és a 

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet szerint. 

 

A pályázat benyújtásának helye:  

Hajdúdorog Város Polgármesteri Hivatal  
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(4087 Hajdúdorog, Tokaji út 4.) 

A borítékon kérjük feltüntetni „Intézményvezetői pályázat Egyesített 

Napközi Otthonos Óvodák” az intézmény nevének megjelölésével. 

 

Felkéri a város jegyzőjét, hogy a pályázati kiírás elkészítéséről és a 

közzétételéről gondoskodni szíveskedjen. 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

FELELŐS: Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadásra javasolta a 2. sz. Általános 

Iskola magasabb vezetői állása betöltésére benyújtott pályázato(ka)t ne véleményeztesse. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

 

5/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 

törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, valamint 

a közalkalmazottak szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a 

közoktatási intézményekben 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (8) 

bekezdése alapján 

 

nem véleményezteti 

az Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 

(4087 Hajdúdorog, Sarok u. 1.) 

magasabb vezetői állásának betöltésére benyújtott pályázato(ka)t. 

 

Felkéri a város jegyzőjét, hogy a határozat végrehajtásáról 

gondoskodni szíveskedjen. 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

FELELŐS: Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző 

 

 

5./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy törvényi változások miatt kell módosítani. 
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KÉRDÉST TETT FEL 

 

HOZZÁSZÓLÁSOK 

 

Mislovics Andrea települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy milyen hibákat észlelt a Pedagógia Program módosításában. 

Elmondta, hogy a Nem szakrendszerű oktatás címszó alatti részen magyar nyelv és irodalom 

van feltüntetve, más helyen magyar nyelv és magyar irodalomként jelenik meg. Szerinte egy 

tantárgyról van szó. 

 

Körtefái István a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény igazgatója: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy szövegértés kompetencia területén van összevonva a 

magyar irodalom és nyelvtan. Egy osztályban került ez bevezetésre, itt egybeesik a nem 

szakrendszerű oktatás és a szövegértés kompetencia terület. Az említett helyen magyar nyelv 

és magyar irodalomnak kell szerepelnie. 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadásra javasolta a Móra Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (Hajdúdorog, Tokaji u. 5., 

képviselője: Körtefái István igazgató) Pedagógiai Programját azzal a kiegészítéssel, hogy a 

stilisztikai hibák kijavításra kerülnek. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

 

6/2011.(I.25.) KT határozat 
 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testület a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 

80.§ (1) bekezdése, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 

Törvény 44. § (1) bekezdése alapján 
 

jóváhagyja  

 

a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (Hajdúdorog, Tokaji u. 5., képviselője: Körtefái István 

igazgató) Pedagógiai Programját azzal a kiegészítéssel, hogy a 

stilisztikai hibák kijavításra kerülnek. 
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Felkéri a Város Polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról az 

érintetteket értesíteni szíveskedjen. 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester 

 

6./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

KÉRDÉST TETT FEL 

 

HOZZÁSZÓLÁSOK 

 

Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy egy technikai problémát szeretne kijavítani, mivel a 

Polgármesteri Hivatal személyi juttatások során nem a helyes összeg szerepel, így néhány 

szám el lett írva. Elnézést kért az elírásért. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy az volt a kérés, hogy a testület két olvasatban tárgyalja a 

költségvetést. Már másodjára van szó a költségvetésről, az első a koncepció volt. A 

választások során a lakosság nem zsűrinek küldte a képviselőket, hanem hogy építő 

javaslatokkal, kritikával segítse a munkát. A bevétel növelése és a kiadás csökkentése a jó. 

Nehéz ezt megoldani, ha a Képviselő-testület többletkiadásokat szavaz meg. 

Az első olvasatra megtették az információ cseréket, melyek szükségesek voltak. Működési 

oldalon pl. 2 millió Ft deficit van. Van beruházási hiány (szennyvíz), aminek nincs fedezete. 

Eddig az átcsoportosítások megoldhatóak voltak, de most már nem. Jelen bevételi szinten ez 

nem megtérülő beruházás. Közel 350 M Ft-ot ebbe fektettek bele. Szükségesek olyan 

döntések, melyek a likviditást biztosítják. Ilyen az I. határozati javaslatban a projekt-

előfinanszírozási hitel. 

A most zajló ifjúsági szálláshely építése is utófinanszírozású. A II. határozati javaslatban 

olyan költségvetési előkészítő bizottság felállítását kezdeményezi, melyek feladata a 

javaslatok tétele. 

2011 márciusában meghirdetésre kerülnek az érdemi beruházások, de ezekhez olyan 

költségvetés kell. 

Elmondta, hogy azért javasolta Kranyik, Görögh és Tóth képviselő urakat a bizottságba, mivel 

egyébként is a Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Bizottság tagjai, valamint Tóth Mihály a 

megyei önkormányzatnál is a pénzügyi bizottságban volt. 

A dologi kiadásnál is takarékoskodásra törekedtek. Sajnos az infláció már nagyon magas. A 

mezőgazdaság is nagy gondban lesz, van. 

 

Debreczeni Csaba települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy a koncepciót nem fogadta el a Képviselő-testület, mivel 

nem támogatták a lakosságot érintő emeléseket, s így már értelmetlen lett volna a koncepciót 

elfogadni. Egy likviditási ütemtervet jó lett volna látni, ezt hiányolta. Elmondta, hogy a 

Polgármesteri Hivatalnál 2 millió Ft-tal nőtt a dologi kiadás. Az ifjúsági szálláshelynél kb. 40 

M Ft-ra emlékszik, de a 60 M Ft nem ismerős neki. 
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Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy azt jól elmondta, hogy mit vett le a lakosság válláról, 

viszont azt nem, hogy mit tett rá, például a tiszteletdíjat. A Képviselő-testület döntésével 

összhangban kerül sor a beruházásokra. Likviditási tervet lehet készíteni, de nem 100 M Ft-ról 

fog szólni. Olyat lehet, hogy melyek csak beruházások, és melyekhez kell likviditási hitel, de 

hogy időben mikor kellene, az nem biztos, hogy reális lenne. 

Elmondta, hogy a nettó 48 millióra emlékszik a képviselő úr, ami bruttóban 60 millió Ft 

körüli összeg. 

A Polgármesteri Hivatal 12 M Ft növekedésével kapcsolatban meg kell nézni az előző évi 

pénzforgalmi mérleget. A 70 éven felüliek szemétszállítási díja, fejlesztési hitel törlesztése is 

a dologi kiadásban fog jelentkezni. 

 

Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy Móra iskola tekintetében még nagyobb az emelkedés, mint 

a Polgármesteri Hivatalnál. Az egyéb adójellegű kiadás a Polgármesteri Hivatal, a GAMESZ 

és Móra tekintetében jelentkeznek. Az összehasonlítások nem szerencsések. 

 

Dr. Zeleni Ferenc települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy a szennyvízberuházás nem a szíve csücske a polgármester 

úrnak, de ez a jövő. Nem tudja, hogy fizetik ezt a hitelt, de meg lehetne nézni, át lehet-e 

ütemezni. A lakosok fizetik a Képviselő-testület tagjait, úgy, mint a polgármestert is, de így 

van ez már régen. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy ő megszavazta azt a beruházást annak idején. A 

finanszírozással van gondja. Volt egy javaslat, hogy vizsgálják meg melyik az olcsóbb, 

működési hitelt felvenni, vagy átütemezni a szennyvízberuházást. 

 

Görögh László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy polgármester úr szerint iránymutatás nélkül kellett 

elkészíteni a költségvetést. Kapjanak tájékoztatót. A szennyvízberuházásból van bevétel, a 

bicikli útból, a skate-pályából nincs. 

Amikor kiesett az OKIN, akkor egyből emelték volna az iparűzési adót, valamint vizet. Azt 

mondják, hogy a pénzügyi osztályvezető ugyanazon elvekkel dolgozik minden intézménnyel 

kapcsolatban. Kb. 6 millió Ft-nak nem látja a közterhét. Meg van félemlítve az a fiú? 

Minden hónapban kéri a pénzügyi beszámolót. Szerinte a Polgármesteri Hivatalnál 

betervezték az inflációt. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy lehet, vannak érzelmi kitörései, de másnak is vannak. Ha 

van valakinek javaslata, azt fel szokta tenni szavazásra. Nincs megfélemlítve senki. A munka 

terén el lett mondva, hogy mindenki csinálja a dolgát. Befagyasztott számla nem volt, voltak 

kifizetések. 
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Az OKIN bezárásánál nem egyből emeltek. Nem pénzszórásról van szó. Nem szerencsés 

összehasonlítani a biciklis utat, a görkorcsolya pályát és a szennyvízberuházást. 

Az utóbbinál a bevételek lassan nem érik el kiadásokat, így nem lesz gazdaságos. 

 

Kranyik László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy szükség van az első olvasatra. Érdeklődött, hogy a 145 M 

Ft-ba mi tartozik bele, a hitel? Likviditási tervet jó lenne látni. Pályázati elszámolás kellene. 

Ha ahhoz nem kellett segítség, hogy elszórja a pénzt, ehhez se kelljen. A sport és civil 

támogatást meg kell oldani. Csak megszorításokkal nem lehet haladni. Van más út. Az egyik 

településen 1200 kamion van bejelentve. 

 

Csige Tamás polgármester:  

 

Hozzászólásában elmondta, hogy amíg a felvett hitel türelmi ideje letelik, addigra a 

szennyvízberuházás vonatkozó hitel nem lesz. 

Ha fedezetet bírtak teremteni a 100 M Ft-os hiteltörlesztésre, akkor egy 30 M Ft-ra is tudni 

fognak. Van más út. Miért nem volt javaslat? A környező településeknél is elbocsátások 

vannak, és szórják a pénzt.  

Színteret biztosít az önkormányzat a sportolóknak, már ez is segítség. Most nem megszorítás 

van, hanem megújulás, a kormány szerint. Megújul a nyugdíj, az egészségügy, a 

tömegközlekedés. 

Van kifizetési ütemezés, de nem erre kíváncsiak, ezek a képviselő-testületi okozatok. 

A polgármesteri hivatalban január 5 én kaptak fizetést a dolgozók. 

Itt pénzszórásról szó sincs, amit az ÁSZ vizsgálata is alátámaszt. Most 25 pontban volt jelzés, 

régen 60 feletti szám volt ez. Túlóra elszámolás nincs az intézményekben. Azt miért nem 

kérdezik meg, hogy mit jelent a tartalék. Elmondta, hogy ez a közalkalmazottak béren kívüli 

juttatását tartalmazza ez a sor, ami nettó 4000 Ft/hó/fő. 

 

Orosz Imre Miklós települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy kell –e átütemezni a 100 M Ft-ot, vagy vegyenek fel hitelt. 

Először befektetni kellett volna a gazdaságba, és majd kitermelték volna a beruházásokat. A 

6.sz. mellékletből három sort is kiszedne. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy több országnak is problémája van. Az Új Széchényi 

Tervnek bemutató állomása lesz Hajdúdorog is. Ugyanazon a jogcímek maradtak, mint az 

ÚMFT-ben, csak átcsoportosítások vannak. A 6. sz. mellékletben szerepelnek elnyert, beadott 

és tervszerű pályázatok is. Az utóbbiakat ki lehet venni a táblázatból. Körülbelül 20 M Ft 

tartalék van a költségvetésben.    

 

Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy a képviselő úr a régi számokból számolhatta a 16 millió Ft-

ot. A Polgármesteri Hivatalnál kötelező a béren kívüli juttatása, és nem csak adható, ami a 

múlt évben is már lefeleződött. 
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A mezőőrök költségtérítésének sincs járulékvonzata. A közfoglalkoztatásban résztvevő 

dolgozók után, az összes intézményben a Polgármesteri Hivatal számolja a bért, és az ezek 

utáni járulékok 50 –át is megfizeti. 

A szöveges indoklásban benne van, hogy 100 milli mit takar, ebben benne lenne a 

Strandfürdőn a szálláshely kialakításához a 60 M Ft, és az óvodára 40 M Ft. 

Az ÁFA-t sokkal hamarabb meg kell fizetni. A támogatási forrás nem érkezett meg. 

A kifizetéseket még lehet ütemezni, de a bevételeket nem igazán, a közreműködő hatóságok 

jóindulatára vannak utalva. 

Két lehetőség van, projekt-előfinanszírozási hitel, amely konkrét projektekhez kötődik, vagy 

folyószámla-hitelkeret megnyitása, amelyről dönthet a Képviselő-testület úgy, hogy csak a 

beruházásokhoz kötődő projekt-előfinanszírozáshoz használja. Hajdúnánáson is folyószámla-

hitelkeretet választottak. Elmondta, hogy likviditási terv nélkül nem vágtak bele a 2011-es 

évbe. 

 

Tóth Mihály települési képviselő: 

 

Hozzászólásához felállt, és elmondta, hogy fel van háborodva, hogy zsűrinek nevezte a 

képviselőket több alkalommal. Ezt a szót ne használja ebben az összefüggésben. Leült, és 

elmondta, hogy nyolc ember mondta, hogy nem jó a koncepció. Az I. határozati javaslatra 

vonatkozóan elmondta, hogy ő megszavazta a hitelt, de erről egy tájékoztatót kaphattak volna. 

A II. határozati javaslattal kapcsolatban elmondta, hogy örül, hogy rutinos képviselőket 

választott. Ha valaki képtelen arra, hogy megfelelő költségvetést csináljon, le kell vonni a 

konzekvenciát. Nem szeretne ebben részt venni. 

Sporttámogatás, ha valaki együtt szurkol, támogatják őket, és utána talán egy sört is 

megisznak. 

A hitellel kapcsolatban részletesebb tájékoztatást kérne a pénz beérkezéséről, a kifizetésekről. 

Sokkal többre érnének, ha a hangnemen változtatnának. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy azon kellene dolgozni, ami elhangzik. Könnyű kimondani, 

hogy ez rossz. Akkor adjanak segítséget, ezért szeretett volna szakmai bizottságot. Elmondta, 

hogy lehet, hogy megjegyzéseket tesz, de egy hónapban egyszer van rá lehetősége, másnak 

egész hónapja van rá. Elmondta, hogy szerinte fölösleges a két olvasat, hiszen nem lesznek 

okosabbak egy hónap múlva sem. Ha a nem szavazás, és a tartózkodás mögé bújnak, az 

elegáns, ha így nincs elvéve pénz. 

 

Kranyik László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy még nem kapott választ a kérdéseire, és szerinte más 

irányba kellene terelni a költségvetést. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában kérte Kranyik László települési képviselőt, hogy mondja már el a javaslatot 

a kamionokkal, és hogy mi a más irány. Tisztelettel kérte, mondja már el ezeket. 
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Görögh László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy amit ők mondanak, az semmi sem jó. Azért vannak még 

talpon, mert nem szavazták meg a polgármester javaslatait. 

Fixek az árak, de itt nem lehet tudni semmit. Itt a tettek minősítik az embert nem a szavak. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy konkrét javaslat nem érkezett. Tóth Mihály települési 

képviselő az I. határozati javaslathoz tett javaslatot. A másik irányról nem tudott meg semmit. 

 

Görögh László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy nem marad más lehetőség, csak a szavazás.  A II. határozati 

javaslat is csak azért van, hogy utána legyen kit köpdösni. Polgármester minden javaslatot 

lesöpört. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy ha nem ez a jó irány, mondjanak másikat. Nem volt olyan 

javaslat, amit fel lehet tenni szavazásra. 

 

Incze Mihály települési képviselő: 

 

Ügyrendi javaslata lenne, miszerint legyen szünet, nézzék vissza a DVD-t, hogy milyen 

javaslatok voltak, és aztán mehetnek tovább. 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy tartsanak szünetet, 

nézzék vissza a DVD-t, hogy milyen javaslatok voltak. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 3 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 3 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

 

7/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdése alapján  

 

nem tart szünetet, 

 

hogy megnézzék a DVD felvételt, hogy milyen javaslatok voltak. 
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Felkéri a város Polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról az érintettek 

értesíteni szíveskedjen. 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester 

HATÁRIDŐ: azonnal 

 

 

Incze Mihály települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy vita nélkül nem fogadták el a koncepciót. A 

költségvetéshez lett első olvasat, de nincs javaslat. A város gazdaságában bentebb nincsenek. 

Ha a bizottságot nem vállalják, akkor a tettek minősítik az embert. Eddig volt a szöveg, most 

a tetteket várja. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy Orosz Imre Miklós települési képviselőnek volt javaslata a 

6. sz. melléklettel kapcsolatban. Érdemben ez nem javít a költségvetésen, csak szebbé teszi. 

Fel is tudja sorolni, hogy melyek azok a sorok, melyek kivehetőek ebből a táblázatból. A 

köztemető felújítása, a Hivatal felújítása, autóbusz megállók, megújuló energiák, útépítés, 

külterületi dűlőutak, Bencze bekötőút, Dohánybeváltó út,termál projekt,energetikai fejlesztés 

a Vízmű tekintetében, ezek olyan pontok, melyeket ki lehet venni a táblázatból, ezekhez csak 

vizionált források vannak hozzárendelve.  

 

Orosz Imre Miklós települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy ebben a felsorolásban szerepel az a három sor, amire ő is 

gondolt. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy ezt így egyben tenné fel szavazásra, mert akkor ezt a részt 

itt le lehetne zárni. Ezek azok a részek, melyek nem kötelezettségvállalással terheltek. 

Érdeklődött, hogy Orosz képviselő úr megnevesíti azt a három elemet, és azt külön 

szavaztassa, aztán arról, amit ő felsorolt, vagy lehet egyben szavazni az egészről. 

 

Orosz Imre Miklós települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy szavazzanak egyben. 

 

Kranyik László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy ő tett javaslatot, a pályázati elszámolással kapcsolatban, és 

hogy a hitelkeretet pontosan mire fordítanák. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy ezek nem javaslatok, hanem kérések. A képviselő úrnak 

többletinformációra van szüksége, ez nem gond. Javaslatot Tóth Mihály települési képviselő 

tett, aki részletes tájékoztatást kér a hitelkeret felhasználásról. 
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Kranyik László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában érdeklődött, hogy az ő felvetése miért nem javaslat. A költségvetéshez nincs 

is határozati javaslat. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy erről a képviselő-testület dönt, vagy fog dönteni. Most nem 

a rendeletet tárgyalják, annak készítéséhez várják a javaslatot. 

Részletezzék a pályázatokat? Még azt sem tudják, hogy melyik pályázat fog nyerni. 

 

Görögh László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy egyértelmű, hogy a polgármester dönti el, hogy mi javaslat, 

és mi a kérés. 

 

Orosz Imre Miklós települési képviselő kiment a Képviselő-testületi ülésről. 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja elfogadásra a 100 Millió Ft 

fejlesztési hitelkeret biztosítását, melynek a legoptimálisabb formájáról majd dönt a 

Képviselő-testület. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 2 

tartózkodás mellett  a javaslatot elfogadta. 

 

Orosz Imre Miklós települési képviselő visszajött a Képviselő-testületi ülésre. 

 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja elfogadásra, hogy a 100 

millió Ft fejlesztési hitel felhasználásról folyamatosan, ülésenként tájékoztatást kapjanak a 

Képviselő-testület tagjai. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 

tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő- 

testülete 5 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 

tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 
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8/2011.(I.25.) KT határozat 
 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (1) b) pontja alapján 

100 millió Ft fejlesztési-hitelkeretet biztosít, 

melynek a legoptimálisabb formájáról majd dönt a Képviselő-testület. 

.  

Ez a hitelkeret a Hajdúdorog Város Önkormányzata és Intézményei 2011. 

évi költségvetésnek 6. sz. mellékletében szereplő beruházások és felújítások 

támogatásnak megelőlegezését szolgálja.  

A 100 Millió Ft felhasználásról folyamatosan, ülésenként kapjanak 

tájékoztatást a Képviselő-testület tagjai. 

 

Felkéri Hajdúdorog Város Polgármesterét, hogy vizsgálja meg a hitelkeret 

biztosításának formáit és kedvezőbb kondíciókkal bíró hitelforma 

biztosításáról gondoskodni szíveskedjék. 

 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy Tóth Mihály települési képviselő jelezte, hogy nem kíván 

részt venni a bizottság munkájában. 

 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta elfogadásra a Hajdúdorog 

Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséhez készített előzetes tájékoztató alapján a 

költségvetési rendelet előkészítéséhez eseti „Költségvetési Bizottságot” felállításának tagja 

legyen Görögh László települési képviselő. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 3 

tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta 

el.(Tóth Mihály települési képviselő nem 

szavazott) 

 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta elfogadásra a Hajdúdorog 

Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséhez készített előzetes tájékoztató alapján a 

költségvetési rendelet előkészítéséhez eseti „Költségvetési Bizottságot” felállításának tagja 

legyen Kranyik László települési képviselő. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 
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tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el. 

(Tóth Mihály települési képviselő nem szavazott) 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 2 

tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: (Tóth Mihály települési képviselő nem 

szavazott) 

 

9/2011.(I.25.) KT határozat 
 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 22. § (1) bekezdése 

alapján Hajdúdorog Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséhez 

készített előzetes tájékoztató alapján a költségvetési rendelet előkészítéséhez 

eseti „Költségvetési Bizottságot” nem állít fel. 

 

Felkéri Hajdúdorog Város Polgármesterét, hogy az érintetteket tájékoztatni 

szíveskedjen. 

 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester  

HATÁRIDŐ: azonnal 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta elfogadásra, hogy kerüljön 

megvizsgálásra annak a lehetősége, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatos hitel 

átütemezhető –e. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő- 

testülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

 

10/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (1) b) pontja alapján 

 

kerüljön megvizsgálásra 

annak a lehetősége, hogy a szennyvízberuházással kapcsolatos hitel 

átütemezhető –e. 
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Felkéri Hajdúdorog Város Polgármesterét, a határozat tartalmának 

végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen. 

 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester  

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta elfogadásra, hogy a 

költségvetési rendelet-tervezet 6. sz. mellékletéből az alábbi fejlesztési sorok és feltételezett 

önerők kerüljenek ki, de a 11. és a 24. ponttal jelzett pályázati lehetőségek élvezzenek 

prioritást. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 nem 

szavazattal, 2 tartózkodás mellett a javaslatot 

elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati 

Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 

egyhangúlag a következő határozatot hozta: 

 

 

11/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § (1) b) pontja alapján 

 

a költségvetési rendelet-tervezet 6. sz. mellékletéből az alábbi fejlesztési 

sorok és feltételezett önerők kerüljenek ki, de a 11. és a 24. ponttal jelzett 

pályázati lehetőségek élvezzenek prioritást. 

 

 

10 Autóbusz megállók felújítása 5 753 

11 

Megújúló energiák feltárása, bevezetése, Móra F. Ált. és Műv. Iskola energetikai 

korszerűsítése 16 522 

15 Útépítések (aszfaltozás), körforgalom kiépítése, forgalomcsillapítás 2 891 

16 Külterületi dűlőutak felújítása (tervezés) 14 088 

17 Bencze bekötőút felújítása II. ütem 2 947 

18 Dohánybeváltó út felújítása 2 948 

22 Termál projekt 50 000 

24 Energetikai fejlesztés vízmű 10 000 

3 Köztemető komplex felújítása 11 381 

4 Polgármesteri Hivatal felújítása, akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése 3 214 

3 Köztemető komplex felújítása 11 381 

4 Polgármesteri Hivatal felújítása, akadálymentesítése, energetikai korszerűsítése 3 214 
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Felkéri Hajdúdorog Város Polgármesterét, a határozat tartalmának 

végrehajtásáról gondoskodni szíveskedjen. 

 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester  

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

 

Kranyik László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy a kérdéseire, a helyi adó, a fedezet, létszám, még mindig 

nem kapott választ. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy nem a személyi juttatásokon akarnak takarékoskodni. Ha a 

bank kér fedezetet, arról a Képviselő-testület fog úgyis dönteni, de nem biztos, hogy kérni 

fog. 

 

Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető: 

 

Hozzászólásában elmondta, nem biztos, hogy a bank kérni fog fedezetet. A folyószámla-hitel 

keret éven belüli hitelfelvételnek minősül, ebben az esetben nem kell fedezet. A helyi adóra 

vonatkozó válasz adótitkot képez, a képviselők csak gyűjtőszámokat ismerhetnek meg. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy nem hiszi, hogy ingatlanfedezetet kérne a bank. 

 

Görögh László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában kért az anyagi helyzetre vonatkozóan egy tájékoztatást a pénzügyi 

osztályvezetőtől. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy a bizottsági anyaggal ment tájékoztatás. Mit tartalmaz ez a 

tájékoztató? 

 

Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető: 

 

10 Autóbusz megállók felújítása 5 753 

11 

Megújúló energiák feltárása, bevezetése, Móra F. Ált. és Műv. Iskola energetikai 

korszerűsítése 16 522 

15 Útépítések (aszfaltozás), körforgalom kiépítése, forgalomcsillapítás 2 891 

16 Külterületi dűlőutak felújítása (tervezés) 14 088 

17 Bencze bekötőút felújítása II. ütem 2 947 

18 Dohánybeváltó út felújítása 2 948 

22 Termál projekt 50 000 

24 Energetikai fejlesztés vízmű 10 000 
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Hozzászólásában elmondta, hogy a tájékoztatás az intézményektől beérkezett kérelmeket 

tartalmazza, és amit a kormányrendelet előírt, arról a Képviselő-testület negyedévenként 

szokott dönteni, hogy a rendeletébe beépíti a kérelmek alapján meghozott döntéseket. 

 

Görögh László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában érdeklődött, hogy miért mondta, hogy bezárják az iskolát. 

 

Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy arra próbálta felhívni a figyelmet, hogy ha a forráshiány 

benne marad a költségvetésben, akkor előfordulhat, hogy nem tudják kifizetni például a 

polgármesteri hivatal gázszámláit. A II. határozati javaslat erre vonatkozott volna. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában javasolta, hogy itt a városházán tegyenek javaslatot, ne a 

szórakozóhelyeken, a problémák megoldására. 

 

Csige Tamás polgármester 12 óra 42 perckor szünetet rendelt el. 

 

Csige Tamás polgármester 13 órakor újra megnyitotta a Képviselő-testületi ülést. 

 

 

7./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

HOZZÁSZÓLÁS  

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy a településen jelenleg 1.fokú belvíz védekezési szint van 

érvényben. A másodfokú után nem lehet egyből megszüntetni, elsőfokúra kell 

visszaminősíteni.  A végművekhez még nem nyúlhat senki. 

 

KÉRDÉST NEM TETTEK FEL 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta elfogadásra, hogy a 

módosítja a 259/2010. (XII. 14.) KT. határozatát és támogatási igényt nyújt be vis maior 

tartalék címen a Belügyminisztériumhoz az előre nem látható természeti vagy más eredetű 

veszély miatt szükségessé váló védekezés költségeinek támogatása céljából. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 
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Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

12/2011.(I.25.) KT határozat 
 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 

80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel „a vis 

maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól” szóló 8/2010. (I. 

28.) Kormányrendelet 4. §-ra, 

 

módosítja 

a 259/2010. (XII. 14.) KT. határozatát és 

támogatási igényt nyújt be 
 

vis maior tartalék címen a Belügyminisztériumhoz az előre nem 

látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló 

védekezés költségeinek támogatása céljából. 

 

A védekezési költségek forrásösszetétele: 

 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül):  bruttó 120.815,- Ft  30 % 

Vis maior igény:    bruttó 281.903,- Ft 70 % 

Források összesen:   bruttó 402.718,- Ft 100 % 

 

A Képviselő-testület önerőből a védekezés költségeit nem tudja 

fedezni.  

 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a védekezéssel érintett 

vagyonelemek tulajdonát képezik. 

 

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a Hajdúdorog Város 

Önkormányzata és Intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 

2/2010. (II. 16.) KT. rendelet kockázati tartalék terhére biztosítja. 

 

Felkéri a város Polgármesterét, hogy az érintettek értesítéséről 

szíveskedjen gondoskodni. 

 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

FELELŐS:    Csige Tamás polgármester 

 

8./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

HOZZÁSZÓLÁS  

 

Dr. Zeleni Ferenc települési képviselő 13 óra 05 perckor visszajött a Képviselő-testületi 

ülésre. 
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Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy egy újabb vis maior igénylése. A közterületek védekezése 

tartozik a vis maior-ba. A magánterületeknél a magánszemély dolga megoldani, annak 

ellenére ahol lehetett, ott segítettek a GAMESZ dolgozói pl. homokzsákokkal. 

Tisztázódott az is, hogy melyek azok a csatornák, amelyek a városhoz tartoznak. 

 

 

KÉRDÉST NEM TETTEK FEL 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta elfogadásra, hogy 

támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz a Hajdúdorog, 1962/14. hrsz-ú, 

Gyepszél utca ingatlanon az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt 

szükségessé váló védekezés költségeinek támogatása céljából. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

 

13/2011.(I.25.) KT határozat 
 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 

80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel „a vis 

maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól” szóló 8/2010. (I. 28.) 

Kormányrendelet 4. §-ra vis maior tartalék címen 

 

támogatási igényt nyújt be 
 

a Belügyminisztériumhoz a Hajdúdorog, 1962/14. hrsz-ú, Gyepszél utca 

ingatlanon az előre nem látható természeti vagy más eredetű veszély miatt 

szükségessé váló védekezés költségeinek támogatása céljából. 

 

A becsült védekezési költségek forrásösszetétele: 

 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül):  180.000,- Ft  30 % 

Vis maior igény:    420.000,- Ft 70 % 

Források összesen:   600.000,- Ft 100 % 

 

A Képviselő-testület önerőből a védekezés költségeit nem tudja fedezni.  
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A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a védekezéssel érintett 

vagyonelemek tulajdonát képezik. 

 

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a Hajdúdorog Város 

Önkormányzata és Intézményei 2011. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Felkéri a város Polgármesterét, hogy a támogatás igénylésre vonatkozó 

pályázat benyújtásáról szíveskedjen gondoskodni. 

 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

FELELŐS:    Csige Tamás polgármester 

 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta elfogadásra, hogy a 

következő napirendi pont a 2011. évi vis maior tartalék támogatás igényléséről legyen a 

Hajdúdorog, Magyar utca (2116 hrsz.), Hétút utca (2827 hrsz.), Újtemető - Rövid utca (1733. 

hrsz.), Balogh Sándor utca (5522 hrsz.), Gyepszél utca (1962/14 hrsz) ingatlanok kapcsán. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

napirendi javaslatot  elfogadta. 

 

9./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

HOZZÁSZÓLÁS NEM VOLT 

 

KÉRDÉST NEM TETTEK FEL 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta elfogadásra, támogatási 

igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz a Hajdúdorog, Magyar utca (2116 hrsz.), Hétút 

utca (2827 hrsz.), Újtemető - Rövid utca (1733. hrsz.), Balogh Sándor utca (5522 hrsz.), 

Gyepszél utca (1962/14 hrsz) ingatlanokon az előre nem látható természeti vagy más eredetű 

veszély miatt szükségessé váló védekezés költségeinek támogatása céljából. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 7 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 
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14/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 

80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel „a vis 

maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól” szóló 8/2010. (I. 28.) 

Kormányrendelet 4. §-ra vis maior tartalék címen 

 

támogatási igényt nyújt be 
 

a Belügyminisztériumhoz a Hajdúdorog, Magyar utca (2116 hrsz.), Hétút 

utca (2827 hrsz.), Újtemető - Rövid utca (1733. hrsz.), Balogh Sándor utca 

(5522 hrsz.), Gyepszél utca (1962/14 hrsz) ingatlanokon az előre nem 

látható természeti vagy más eredetű veszély miatt szükségessé váló védekezés 

költségeinek támogatása céljából. 

 

A becsült védekezési költségek forrásösszetétele: 

 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül):  240.000,- Ft  30 % 

Vis maior igény:    560.000,- Ft 70 % 

Források összesen:   800.000,- Ft 100 % 

 

A Képviselő-testület önerőből a védekezés költségeit nem tudja fedezni.  

 

A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a védekezéssel érintett 

vagyonelemek tulajdonát képezik. 

 

A Képviselő-testület a saját forrás összegét a Hajdúdorog Város 

Önkormányzata és Intézményei 2011. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Felkéri a város Polgármesterét, hogy a támogatás igénylésre vonatkozó 

pályázat benyújtásáról szíveskedjen gondoskodni. 

 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

FELELŐS:    Csige Tamás polgármester 

 

 

10./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

KÉRDÉST NEM TETTEK FEL 

 

HOZZÁSZÓLÁSOK 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában javasolta, hogy Incze Mihály települési képviselő kerüljön fel a 

szavazólapra, mint alpolgármester jelölt. 
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JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete javasolja elfogadásra, hogy a titkos 

szavazólapra kerüljön fel Incze Mihály települési képviselő neve, mint alpolgármester jelölt. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 

tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 4 

tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

15/2011.(I.25.) KT határozat 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többször 

módosított, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

34. § (1) bekezdésében, valamint a Hajdúdorog Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló módosított 7/1999. (VI. 01.) KT rendelet 27. § (1) és (2) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 

 

nem javasolta, 

 

hogy a titkos szavazás szavazólapjára kerüljön fel Incze Mihály 

települési képviselő neve, mint alpolgármester jelölt. 

 

Felkéri a város polgármesterér, hogy az alpolgármester 

megválasztásával összefüggő intézkedések megtételéről gondoskodni 

szíveskedjen. 

HATÁRIDŐ: 2011. február 25. 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester 

 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy így nem kerül sor titkos szavazásra. 

 

 

Incze Mihály települési képviselő 13 óra 12 perckor visszajött a Képviselő-testületi ülésre. 

 

11./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 
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Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy mivel a pályázók zárt ülést kértek, javasolta, hogy az ülés 

végén zárt ülés keretében döntsenek. 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta elfogadásra, hogy a Tokaji út 

8. fsz. 1. szám alatt elhelyezkedő, szociális jellegű bérlakást zárt ülésen tárgyalják a nyílt 

ülést követően. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

elfogadta a napirendi pontot a zárt ülés keretén 

belül folytassák a nyílt ülést követően. 
 

 

12./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

HOZZÁSZÓLÁS NEM VOLT 

 

KÉRDÉST NEM TETTEK FEL 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta elfogadásra, hogy 2010. 

október 1. napjától – mindaddig, amíg a Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúdorogi 

Rendőrőrse állományába tartozik, legfeljebb azonban – 2012. szeptember 30. napjáig bérbe 

adja az önkormányzat tulajdonában lévő Hajdúdorog, Tokaji u. 10. II. emelet 9. szám alatti, 

hajdúdorogi 4/1. hrsz. alatt nyilvántartott lakást, lakásbérleti szerződés alapján Kovács 

Zsigmond r.ftörm. (szh.: Hajdúnánás, szi.: 1977. 04. 13., an.: Szilágyi Mária) részére a 

(nem szociális jellegű) szolgálati lakásokra megállapított díjért, melynek mértéke 108.- 

Ft/m
2
/hó (5.616.- Ft/hó). 

 
 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

16/2011.(I.25.) KT határozat 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 80. 

§-ban biztosított jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, 
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valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 

módosított 1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (1) bekezdése, valamint az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól 

szóló, 17/2010. (IV. 30.) KT. rendelettel módosított 18/1996. (IX. 17.) KT. 

rendelet 6. § (3) bekezdése, 18. § (2) bekezdése alapján: 

2010. október 1. napjától 

 – mindaddig, amíg a Hajdúnánási Rendőrkapitányság Hajdúdorogi 

Rendőrőrse állományába tartozik, legfeljebb azonban –  

2012. szeptember 30. napjáig 

bérbe adja  

az önkormányzat tulajdonában lévő Hajdúdorog, Tokaji u. 10. II. emelet 9. 

szám alatti, hajdúdorogi 4/1. hrsz. alatt nyilvántartott lakást, lakásbérleti 

szerződés alapján Kovács Zsigmond r.ftörm. (szh.: Hajdúnánás, szi.: 1977. 

04. 13., an.: Szilágyi Mária) részére a (nem szociális jellegű) szolgálati 

lakásokra megállapított díjért, melynek mértéke 108.- Ft/m
2
/hó (5.616.- 

Ft/hó). 

Felkéri a város polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról az érintetteket 

értesíteni, a bérleti szerződés megkötéséről gondoskodni szíveskedjen. 

HATÁRIDŐ: 2011. február 25. 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester 
 

13./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

HOZZÁSZÓLÁS NEM VOLT 

 

KÉRÉDST NEM TETTEK FEL 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta elfogadásra, hogy nem adja 

bérbe az önkormányzat tulajdonában lévő hajdúdorogi 4/1. hrsz-ú, a valóságban Hajdúdorog, 

Tokaji út 10. I. emelet 4. szám alatti szociális bérlakást, Molnár Ilona (szül.: Debrecen., 1987. 

szeptember 28., an.: Zámbó Erzsébet) részére. 

 
 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 3 igen szavazattal,0 nem szavazattal, 5 

tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 3 igen szavazattal,0 nem szavazattal, 5 

tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 
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17/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. 

törvényben biztosított jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek 

bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes jogszabályokról 

szóló módosított 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az 

önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának 

szabályairól szóló, a 17/2010. (IV. 30.) KT. rendelettel módosított 

18/1996. (IX. 17.) KT. rendelet 4. § (3) bekezdése alapján: 

 

nem fogadta el, hogy nem adja bérbe 

 

az önkormányzat tulajdonában lévő hajdúdorogi 4/1. hrsz-ú, a 

valóságban Hajdúdorog, Tokaji út 10. I. emelet 4. szám alatti 

szociális bérlakást, Molnár Ilona (szül.: Debrecen., 1987. 

szeptember 28., an.: Zámbó Erzsébet) részére. 

 

Felkéri a város polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról, az 

érintettet értesíteni szíveskedjen. 

HATÁRIDŐ: 2011. február 25. 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester 

 

 

Szabóné Jónis Anikó aljegyző: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy lejárt a szerződése a lakónak, ha nem lesz 

meghosszabbítva, akkor ki kell költöznie a lakásból. Április 15-ig nem lehet kiköltöztetni, 

így jogcímnélküli lakóvá válik, s ebben az esetben dupla lakbért kell fizetnie. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy akkor április 15-e után kiköltöztethető.  

 

14./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

HOZZÁSZÓLÁS NEM VOLT 

 

KÉRDÉST NEM TETTEK FEL 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta elfogadásra, hogy a bérbe 

adja  Papp Györgyné egyéni vállalkozónak (4087 Hajdúdorog, Kurucz u. 41., Adószám: 

61542301-2-29, képviselője: Papp Györgyné) a hajdúdorogi 4/1 hrsz-ú, 4 292 m
2
 területű 

ingatlanon lévő 36 m
2
 területű a valóságban Hajdúdorog, Tokaji út 12. sz. alatt található 

„Hatósági Húsbolt” üzlethelyiséget kereskedelmi tevékenység céljára 2011. február 1- 2016. 

január 31. közötti időtartamra nettó 19 440 Ft/hó bérleti díjért. 
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Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

18/2011.(I.25.) KT határozat 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többször 

módosított a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

80.§ (1) bekezdése, a lakások és helyiségek bérletére, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdése és az önkormányzati tulajdonú 

lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 17/2010. (IV. 

30.) KT. rendelettel módosított 18/1996. (IX.17.) rendelet 2. § (3) 

bekezdés 4. gondolatjel és a 28. §-a alapján: 

 

bérbe adja  

 

 Papp Györgyné egyéni vállalkozónak (4087 Hajdúdorog, Kurucz u. 

41., Adószám: 61542301-2-29, képviselője: Papp Györgyné) 

 

a hajdúdorogi 4/1 hrsz-ú, 4 292 m
2
 területű ingatlanon lévő 36 m

2
 

területű a valóságban Hajdúdorog, Tokaji út 12. sz. alatt található 

„Hatósági Húsbolt” üzlethelyiséget kereskedelmi tevékenység 

céljára 

 

2011. február 1- 2016. január 31. közötti időtartamra   

nettó 19 440 Ft/hó bérleti díjért. 

 

Felkéri a város polgármesterét, hogy az érintettek értesítéséről 

gondoskodni szíveskedjen. 

 

FELELŐS:    Csige Tamás polgármester 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

 

15./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy jelen pillanatban nincs fedezete az átmeneti 

szabályzásnak megfelelően, mivel tavaly januárban erre nem volt keret elkülönítve. A 

rendelet-tervezet szerint március 1-től lépne életbe a települési képviselők tiszteletdíjáról 

szóló rendelet. 
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JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolta elfogadásra a települési 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 35/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet módosító 

rendelet-tervezetet. 

 
 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 

tartózkodás mellett a javaslatot nem fogadta el. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő- 

testülete 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 4 

tartózkodás mellett a következő határozatot hozta: 

 

 

19/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testület a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 

8.§ (1) bekezdése alapján 

 

nem fogadja el  

 

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 35/2010. (XII. 20.) 

önkormányzati rendeletet módosító rendelet-tervezetet. 

 

Felkéri a Város Polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról az 

érintetteket értesíteni szíveskedjen. 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában kérte a képviselő urakat, hogy vegyék tudomásul, nem fog folyósításra sor 

kerülni, amíg nincs rá fedezet, visszamenőleg lehet, de addig nem. 

 

16./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a beruházást megvizsgáltak, de túl sokba kerülne. 

Kicsi lenne az esély a pályázat elnyerésére, ezért nem javasolta ennek benyújtását. 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja, hogy nem nyújtja be 

276/2010. (XII.14.) KT. határozat alapján megvizsgált  „Balesetveszélyes csomópontok 
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átépítésére a Hajdúdorog Böszörményi út, Nánási út, Tokaji út, Fehértói út csomópontjában” 

és a 275/2010.(XII.14.) KT. határozat alapján megvizsgált  „Az országos közutak átkelési 

szakaszain a forgalom csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek 

sebességének csökkentésére a Böszörményi út településhatárán forgalomlassító sziget 

építésére” tárgyú pályázatot. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

20/2011.(I.25.) KT határozat 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többszörösen 

módosított, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § 

(6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 

 

nem nyújtja be 

 

a 276/2010. (XII.14.) KT. határozat alapján megvizsgált  „Balesetveszélyes 

csomópontok átépítésére a Hajdúdorog Böszörményi út, Nánási út, Tokaji 

út, Fehértói út csomópontjában” és a 275/2010.(XII.14.) KT. határozat 

alapján megvizsgált  „Az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom 

csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek 

sebességének csökkentésére a Böszörményi út településhatárán 

forgalomlassító sziget építésére” tárgyú pályázatot. 

 

Felkéri a Város Polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról az 

érintetteket értesíteni szíveskedjen. 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester 
 

 

17./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

Kozák Miklósné belső ellenőr: 

 

Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy nincs jogszabályi alapja az ellenőrzésnek. A társasági 

szerződés módosításával lehetne elérni, hogy vizsgálódni lehessen. 

 

KÉRDÉST NEM TETTEK FEL 

 

HOZZÁSZÓLÁSOK 
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Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy javasolni fogja a következő ülésen, mivel a társasági 

szerződés módosítására úgy is sor fog kerülni. 

 

Tóth Mihály települési képviselő: 

 

Hozzászólásában érdeklődött, hogy a szerződés fogja –e befolyásolni, hogy kik szedik be. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy erre zárt ülésen fog válaszolni. 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. ellenőrizhetőségéről szóló tájékoztatót. Felkérik a 

Város Polgármesterét, kérje a társasági szerződés módosítását annak érdekében, hogy a 

tulajdonosi önkormányzatoknak legyen lehetősége a Kft. ellenőrzésére. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

21/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testület a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 

8.§ (1) bekezdése alapján 

 

tudomásul vette  

 

a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. 

ellenőrizhetőségéről szóló tájékoztatót. 

 

Felkéri a Város Polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról az 

érintetteket értesíteni szíveskedjen, és kérje a társasági szerződés 

módosítását annak érdekében, hogy a tulajdonosi önkormányzatoknak 

legyen lehetősége a Kft. ellenőrzésére. 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester  

 

 

18./ NAPIREND 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 
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Csige Tamás polgármester: 

 

Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a módosításra azért lenne szükség, mivel az eredeti 

időpont pünkösdre esik. 

 

KÉRDÉST TETT FEL 

 

HOZZÁSZÓLÁSOK 

 

Görögh László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában jelezte, hogy a Hajdúdorogi Tömegtájékoztatásért Alapítvány 

kuratóriumának mandátuma március körül le fog járni. Javasolja, hogy a márciusi ülésre 

tűzzék napirendre. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában javasolta, hogy a mandátumok lejárata előtti Képviselő-testületi ülésen 

kerüljön napirendre. 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja elfogadásra, hogy módosítja 

 a 262/2010. (XII. 14.) KT. határozattal elfogadott 2011. I. félévi üléstervét az alábbiak 

szerint: 

2011. június 3. (péntek) Városnapi Ünnepi Képviselő-testületi ülés 

(Külön forgatókönyv szerint). 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

 

 

 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja elfogadásra, hogy a 

Hajdúdorogi Tömegtájékoztatásért Alapítvány Kuratóriumának mandátumának lejárata előtti 

Képviselő-testületi ülésen tárgyaljanak a tagok választásáról. 

 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 
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Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

22/2011.(I.25.) KT határozat 

 
 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többször 

módosított, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

12.§ (1) bekezdésében, valamint Hajdúdorog Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 33/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel módosított 7/1999. 

(VI. 01.) KT. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 
 

m ó d o s í t j a 
 

a 262/2010. (XII. 14.) KT. határozattal elfogadott 2011. I. félévi 

üléstervét az alábbiak szerint: 
 

-2011. június 3. (péntek) Városnapi Ünnepi Képviselő-testületi ülés 

 (Külön forgatókönyv szerint), 

 

- a Hajdúdorogi Tömegtájékoztatásért Alapítvány Kuratóriumának 

mandátumának lejárata előtti Képviselő-testületi ülésen tárgyaljanak a 

tagok választásáról. 

 

Felkéri a város polgármesterét, hogy az ülésterven a változást átvezetni 

szíveskedjen. 

HATÁRIDŐ: 2011. április 28. 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester 
 

Különfélék, egyebek 

 

A./ Különfélék, egyebek 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

KÉRDÉST NEM TETTEK FEL 

 

HOZZÁSZÓLÁSOK 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy senki nem mondta Dr. Főző Tibornak, hogy a kötelező 

feladatot otthon kell ellátni. Jelenleg nincs fedezet a támogatáshoz. 

 

Dr. Zeleni Ferenc települési képviselő: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy szerinte egységesen kell kezelni ezt, egyedi elbírálás 

alapján nem szokták a körzeteket dönteni. Javasolta, hogy a város egészségügyi helyzetének 

tárgyalásakor térjenek erre vissza. 
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JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja elfogadásra, hogy Dr. Főző 

Tibor kérelmét az város egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló tárgyalásánál vizsgálják 

meg. 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett a javaslatot elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 7 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 1 

tartózkodás mellett a következő határozatot 

hozta: 

 

23/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többször 

módosított, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

12.§ (1) bekezdésében, valamint Hajdúdorog Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 33/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel módosított 7/1999. 

(VI. 01.) KT. rendelet 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 

 

elfogadta,  

 

hogy Dr. Főző Tibor kérelmét az város egészségügyi helyzetéről szóló 

beszámolók tárgyalásánál vizsgálják meg. 

 

Felkéri a város polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról az 

érintetteket szíveskedjen értesíteni. 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

FELELŐS: Csige Tamás polgármester 

 

B./ Különfélék, egyebek 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző: 

 

Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy az Intézkedési Tervben dőlt betűvel vannak kiemelve 

a módosítások, így a 7.,10.,13.,23.,24.pontban került sor változtatásra. 

 

KÉRDÉST NEM TETTEK FEL 

 

HOZZÁSZÓLÁS NEM VOLT 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja elfogadásra Hajdúdorog 

Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről készült 

számvevőszéki jelentés megállapításaira készült Intézkedési Terv módosítását. 
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Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

24/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 

szóló 1990. évi LXV. törvény 90.§ (1) bekezdése alapján: 

 

elfogadja 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi 

ellenőrzéséről készült számvevőszéki jelentés megállapításaira készült Intézkedési 

Terv módosítását. 

 

Felkéri a város polgármesterét, hogy az intézkedési terv végrehajtásáról 

gondoskodni szíveskedjen. 

 

Határidő: 2011. február 28. és folyamatos 

Felelős: Csige Tamás polgármester 

 

 

I N T É Z K E D É S I  T E R V  

 

I .  s z á m ú  m ó d o s í t á s a  

A Hajdúdorog Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010.évi 

ellenőrzéséről szóló számvevői jelentés javaslatainak végrehajtásához 

 

A Polgármester hatáskörében: 

a munka színvonalának javítása érdekében 

 

1.  Kezdeményezze, hogy a számvevőszéki jelentésben foglaltakat, a Képviselő-testület 

tárgyalja meg és a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében készítessen intézkedési 

tervet a határidők és felelősök megjelölésével. Az intézkedési tervet az elfogadását követő 30 

napon belül küldje meg az Állami Számvevőszék Hajdú-Bihar Megyei Ellenőrzési Irodája 

részére. 

     Felelős: Csige Tamás polgármester 

     Határidő: az intézkedési terv elkészíttetésére és Képviselő-testület elé terjesztésére 2010. 

július 13. 

az intézkedési terv megküldésére: az intézkedési tervet az elfogadását követő 30 

napon belül 

 

A Jegyző hatáskörében: 

a jogszabályi előírások maradéktalan betartása érdekében 
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1. Gondoskodjon arról, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 

(továbbiakban: Áht.) 8/A.§ (7) bekezdésében előírtak alapján a költségvetési 

rendelettervezet költségvetési bevételi főösszege ne tartalmazzon finanszírozási célú 

pénzügyi műveletekkel kapcsolatos bevételeket. 

     Felelős: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető 

     Határidő: 2011. január 01-től folyamatos 

 

2. Gondoskodjon arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezetben mutassák be  

       

a.) az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Ámr.) 36.§ (1) bekezdés h) pontja alapján a több éves kihatással járó 

feladatok előirányzatait éves bontásban, illetve 

b.) az Ámr. 36.§ (1) bekezdés l) pontjában  foglaltak alapján elkülönítetten az európai 

uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait. 

     Felelős: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető 

     Határidő: 2011. január 01-től folyamatos 

 

3. Intézkedjen annak érdekében, hogy az Ámr. 233.§ (1) bekezdésében meghatározottak 

szerint közzétett költségvetési beszámoló szöveges indoklása tartalmazza az államháztartás 

szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Áhsz.) 40 § (7) bekezdés szerint az 

európai uniós támogatási programok szöveges értékelését. 

     Felelős: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető 

     Határidő: 2011. január 01-től folyamatos 

 

4. Gondoskodjon arról, hogy az Áht. 15/A. § (1), 15/B. § (1)  bekezdéseiben foglaltaknak 

megfelelően az Önkormányzat által nyújtott céljellegű működési és fejlesztési támogatások 

kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére vonatkozó, továbbá 

támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó, illetve a nettó 5 millió Ft-ot elérő 

vagy azt meghaladó összegű építési beruházásra, ingatlan és gépjármű vásárlására kötött 

szerződésekre vonatkozóan a szerződések megnevezését (típusát), tárgyát , a szerződést 

kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetében annak   

időtartamát, változását bemutató adatok 60 napon belüli közzé legyen téve.  

     Felelős: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető 

     Határidő: 2010. október 01-től folyamatos 

 

5. Gondoskodjon az Ámr. 155.§ (1), a 156.§ (2) bekezdései alapján annak szabályozásáról és 

a szabályozás szerinti dokumentált ellenőrzéséről, hogy az intézmények az állami 

támogatásokkal, hozzájárulásokkal történő elszámolásához közölt mutatószámai 

megbízhatók-e. 

     Felelős: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető 

     Határidő: 2010. október 01-től folyamatos 

 

6. Gondoskodjon az Ámr. 224.§ (2) bekezdés a) pontja alapján annak dokumentált 

ellenőrzéséről, hogy az intézményeknél az eredeti, a módosított előirányzatok és teljesítések 

eltérése indokolt e. 

     Felelős: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető 

     Határidő: 2010. október 01-től folyamatos 
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7. Kezdeményezni kell az Ámr. 20.§ (2) bekezdés b) e) k) pontjai alapján, hogy a  

Polgármesteri Hivatal SzMSz-e  tartalmazza az alapító okirat változásait, a Polgármesteri 

hivatalhoz rendelt más költségvetési szervek felsorolását, és ezen szerveknél, illetve saját  

szervezeti  egységeinél a pénzügyi-gazdasági  tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, 

munkakörének meghatározását. 

  Felelős: Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző 

  Határidő: 2011. július 31. 

 

8. Intézkedjen annak érdekében, hogy az ügyrend az Ámr.20.§ (7) bekezdésének megfelelően          

részletesen, teljes körűen tartalmazza a szervezet pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátásáért 

felelős vezetők, alkalmazottak feladat-, hatás-, és felelősségkörét, a helyettesítés rendjét, a 

belső (szervezeten belüli) és külső kapcsolattartás módját. 

     Felelős: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető 

     Határidő: 2011. január 01. 

 

9. Gondoskodni kell az Áhsz. 8.§ (4) bekezdés c.) pontja , és (16) bekezdése, valamint az 

Ámr. 8l.§ (6)-(8) bekezdéseiben foglalt előírások alapján az önköltség-számítás rendjére 

vonatkozó belső szabályzat elkészítéséről. 

     Felelős: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető 

     Határidő: 2011. január 01. 

 

10. Gondoskodjon a kockázatkezelési szabályzat kiegészítéséről az Ámr. 157.§-a és a 

Pénzügyminisztérium „Útmutató a kockázatkezelés kialakításához” módszertani útmutatója 

alapján, a kockázatok folyamatgazdáival, a kockázatokra adható válaszok megvalósíthatósága 

mérlegelésének kötelezettségével, a válaszintézkedések folyamatokba történő beépítésével, és 

a kockázati környezet rendszeres felülvizsgálatával. 

Felelős: Megalakuló team, melynek tagjai a Polgármesteri Hivatal aljegyzője, belső 

ellenőre és osztályvezetői. A team vezetője a belső ellenőr. 

Határidő: 2011. július 31. 

 

11. Intézkedjen annak érdekében, hogy a működési és felhalmozási célú pénzeszközátadások 

államháztartáson kívülre teljesített kifizetései, az állományba nem tartozók megbízási díjai, és 

a karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásainak teljesítése előtt az Ámr. 76.§ (1)-(4) 

bekezdései, valamint az Ámr. 77.§ (4) és 20.§ (3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak 

megfelelően, ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizzék, szakmailag igazolják a kifizetések 

jogosságát, összegszerűségét, a szerződés,megrendelő teljesítését. 

     Felelős: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető 

     Határidő: 2010. augusztus 01-től folyamatos 

 

12.Gondoskodni kell arról, hogy az utalványt ellenjegyző az Ámr. 79.§ (2) bekezdésében és a 

74.§ (3) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján, a működési és felhalmozási célú 

pénzeszközátadások államháztartáson kívülre teljesített kifizetései, az állományba nem 

tartozók megbízási díjai, és a karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásainak teljesítése 

előtt, győződjön meg a szakmai teljesítés igazolás megtörténtéről, valamint arról, hogy az 

utalványozás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó  az Ámr. 74.§ (1) bekezdésében rögzített, a 

kötelezettségvállalás ellenjegyzésével és írásba foglalásával kapcsolatos – előírásokat. 

     Felelős: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető 

     Határidő: 2010. augusztus 01-től folyamatos 
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13. Intézkedjen annak érdekében, hogy a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 

193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ber.) 18.§-a alapján, hogy a stratégiai 

ellenőrzési tervet kockázatelemzés támassza alá. 

Felelős: Kozák Miklósné belső ellenőr 

Határidő: 2011. július 31. 

 

14. Intézkedjen annak érdekében, hogy a Ber.18.§-a, és a Pénzügyminisztérium „ Útmutató a 

kockázatkezelés kialakításához” módszertani útmutatója alapján kialakított kockázatkezelési 

szabályzat szerint értékeljék a kockázatokat. 

Felelős: Kozák Miklósné belső ellenőr 

Határidő: 2010. november 15. 

 

15. Intézkedjen annak érdekében, hogy a Ber. 23.§ (4) bekezdés c), h), i), és j) pontjaiban 

foglaltaknak megfelelően az ellenőrzések lefolytatásához készített ellenőrzési programok 

tartalmazzák az ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzés módszerét, az ellenőrzési kérdőíveket és a 

megbízólevél számát. 

Felelős: Kozák Miklósné belső ellenőr 

Határidő: 2011. január 01-től kiadott ellenőrzési programokra vonatkozóan  

 

16. Intézkedjen annak érdekében, hogy a Ber. 32.§ (2) bekezdés e) pontja alapján, hogy a 

belső ellenőrzésekről vezetett nyilvántartás tartalmazza a jelentősebb megállapításokat, 

javaslatokat. 

Felelős: Kozák Miklósné belső ellenőr 

Határidő: 2011. évi nyilvántartás és azt követően folyamatos  

 

17. Intézkedjen annak érdekében, hogy a Ber.12.§ n) pont előírásai alapján, hogy a belső 

ellenőrzési vezető alakítson ki és működtessen egy olyan nyilvántartási rendszert, amelyből a 

belső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások és javaslatok alapján készített intézkedési 

tervekben foglalt feladatok végrehajtása nyomon követhető. 

Felelős: Kozák Miklósné belső ellenőr 

Határidő: 2011. december 31. 

 

18. Intézkedjen annak érdekében, hogy a Ber.12.§ b) pontjának előírásai alapján a Képviselő-

testület által jóváhagyott éves ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzéseket a Polgármesteri 

Hivatalnál végezzék el. 

Felelős: Kozák Miklósné belső ellenőr 

Határidő: 2010. december 31. és azt követően folyamatos 

 

19. Gondoskodjon arról, hogy az Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2005. évi átfogó 

ellenőrzése során az Állami Számvevőszék által tett és részben, illetve nem teljesült 

szabályszerűségi javaslatok végrehajtásra kerüljenek a munka színvonalának javítása 

érdekében. 

     Felelős: Szabóné Jónis Anikó aljegyző 

     Határidő: 2010. december 31. 

 

a munka színvonalának javítása érdekében: 

 

20. Kezdeményezni kell, hogy a belső ellenőrzési célkitűzéseket megalapozó 

kockázatelemzés terjedjen ki az európai uniós forrásból megvalósított feladatok 

végrehajtására is. 
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Felelős: Kozák Miklósné belső ellenőr 

Határidő: 2010. november 15. 

 

21. Gondoskodni kell arról, hogy a pályázatkészítési feladat ellátására kötött szerződések 

tartalmazzák a pályázat céljának (számszerűsíthető eredmények, indikátorok) egyértelmű 

meghatározására vonatkozóan a pályázatkészítő felelősségét. 

Felelős: Csige Tamás polgármester 

Határidő: 2010. október 31. és folyamatos 

 

22. Gondoskodni kell arról, hogy a külső szervezettel fejlesztési feladat lebonyolítására kötött 

megbízás tartalmazza az ellenőrzés rendjét. 

Felelős: Csige Tamás polgármester 

Határidő: 2010. október 31. és folyamatos 

 

23. Gondoskodni kell arról, hogy a köztisztviselők munkaköri leírásaiban határolják el az 

engedményezés (kötelezettségvállalás, utalványozás), a kifizetés (pénztári, banki) és a 

nyilvántartás feladatait. 

Felelős: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető 

Határidő: 2011. július 31. 

 

24. Gondoskodni kell arról, hogy az értékelési, az eszközök selejtezési és hasznosítási 

szabályzatában, valamint a számlarendben szereplő feladatok az érintett köztisztviselők 

munkaköri leírásában szerepeljenek. 

Felelős: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető 

Határidő: 2011. július 31. 

 

25. Intézkedjen annak érdekében, hogy az informatika rendszer szabályozottságának 

biztosítása és a kialakított belső kontrollok működtetése érdekében az alábbiakban felsoroltak 

történjenek meg:  

      a) a pénzügyi-számviteli szoftver elemeire vonatkozó változáskezelési eljárások 

ellenőrzése tesztelése, 

      b) az ASP szolgáltatás igénybevételénél is valamennyi pénzügyi-számviteli adat, 

információ elektronikus tárolása, 

      c) az ellenőrzési lista (napló) vizsgálatáért felelős személy kinevezése, 

d) az elmentett állományokból a pénzügyi-számviteli adatok teljes körű 

helyreállíthatóságának ellenőrzése. 

     Felelős: Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető 

     Határidő: 2011. január 01-től folyamatos 

       

e) a  katasztrófa elhárítási terv tesztelése. 

Felelős: Áncsán György mezőgazdasági vezető főtanácsos 

Határidő: 2011. június 30. és kétévente 

 

 

26. Intézkedjen annak érdekében, hogy az éves ellenőrzési tervben magas kockázatúnak 

értékelt közbeszerzési eljárások ellenőrzését a Polgármesteri hivatalnál végezzék el. 

Felelős: Kozák Miklósné belső ellenőr 

Határidő: 2011. december 31. 
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C./ Különfélék, egyebek 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető: 

 

Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy a víztoronyra elhelyezett adóantennák bérleti díjánál 

az inflációtól való eltekintést kérik. Ez 60 e Ft körüli összeg lenne. A vagyonrendelet leírja, 

hogy mely esetekben lehet ettől eltekinteni, de a kérelmezők ezen esetekbe nem esnek bele. 

 

KÉRDÉST NEM TETTEK FEL 

 

HOZZÁSZÓLÁS 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában javasolta, hogy a II. határozati javaslatról szavazzanak. 

 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja elfogadásra az előterjesztés II. 

határozati javaslatát. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő- 

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

25/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többször 

módosított a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

80.§ (1) bekezdése és a lakások és helyiségek bérletére, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdése és az önkormányzat vagyonáról 

és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2010.(V.3.) KT. 

rendelettel módosított 6/1992.(IX.29.) KT. rendelet 10.§ (9) bekezdése 

alapján: 

            

nem tekint el 

 

a Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55., Adószám: 

10773381-2-44) bérleti szerződés 2. pontjának bérleti díjak 

vonatkozásában a KSH által, a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan 

megállapított fogyasztói árindex- szel történő 2011. évi inflációs 

emelésétől. 
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Felkéri a város polgármesterét, hogy az érintettek értesítéséről 

gondoskodni szíveskedjen. 

FELELŐS:    Csige Tamás polgármester 

HATÁRIDŐ: 2011. február 28. 

 

D./ Különfélék, egyebek 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Szóbeli kiegészítésként elmondta, hogy megvizsgálták, a Böszörményi útról a 

Dohánybeváltó útra a csapadékelvezetőt. A Nyíl utca komoly vízgyűjtő, de mint egy patak 

úgy folyik az árkokban a víz. Nyáron 5-10 cm víz áll benne. Van benne egy hajlás, ezt 

lehetne megszüntetni, és ennek a költségét a következő testületi ülésre összeállítják. 

 

KÉRDÉST NEM TETTEK FEL 

 

HOZZÁSZÓLÁS NEM VOLT 

 

JAVASLAT: 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete javasolja elfogadásra, hogy 

Polgármesteri Hivatal felméri, és kiszámolja az árok rekonstrukciójánál a felmerülő 

költségeket, tájékoztatja a testületet a következő ülésen. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

javaslatot elfogadta. 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő- 

testülete 8 igen szavazattal, egyhangúlag a 

következő határozatot hozta: 

 

26/2011.(I.25.) KT határozat 

 

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a többször 

módosított a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

80.§ (1) bekezdése és a lakások és helyiségek bérletére, valamint 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi 

LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdése alapján: 

elfogadta, 

 

hogy Polgármesteri Hivatal felméri, és kiszámolja az árok 

rekonstrukciójánál a felmerülő költségeket, tájékoztatja a testületet. 

 

Felkéri a város polgármesterét, hogy az érintettek értesítéséről 

gondoskodni szíveskedjen. 

FELELŐS:    Csige Tamás polgármester 

HATÁRIDŐ: 2011. január 31. 
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E./ Különfélék, egyebek 

/Írásbeli anyag mellékelve./ 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában elmondta, hogy a szünetben értesült róla, hogy az Ivóvízminőség-javító 

Programban nettó 415 935 038 Ft támogatást nyert a társulás. Az önerő 12%, de ehhez még 

lesz pályázat is. 

Ha valaki kíváncsi a teljes anyagra a megtekintheti, a városra eső rész kb. 112 m Ft. 

 

Kranyik László települési képviselő: 

 

Hozzászólásában érdeklődött, hogy ha egy vállalkozó befizet 2 M Ft-ot, akkor bekerül –e a 

az első 25  legtöbbet adózók listájába. 

 

Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető: 

 

Hozzászólásában elmondta, lehet következtetni, hogy igen. 

 

Csige Tamás polgármester 13 óra 55 perckor zárt ülést rendelt el. 

 

Csige Tamás polgármester 14 óra 15 perckor megnyitotta az ülést. 

 

Csige Tamás polgármester: 

 

Hozzászólásában ismertette a zárt ülésen hozott Képviselő-testületi döntéseket. 

A szociális bérlakás igénylésére beérkezett pályázatok közül nem fogadta el Fehér Tamás és 

Ruman Istvánné pályázatát. Hajdúdorog, Tokaji út 8. fsz. 1. szám alatt elhelyezkedő, 

szociális jellegű bérlakást Juhász Imrének adja bérbe, tartalék helyen Kissné Kaskötő Máriát 

jelölte meg a Testület. A többi pályázó részére az önkormányzat nem tud lakást biztosítani. 

 

 

Mivel egyéb felvetés nem volt, Csige Tamás polgármester 14 óra 17 perckor bezárta a 

Képviselő-testület ülését. 

 

K.m.f 

 

(: Csige Tamás:)     (: Czifráné dr. Urgyán Ilona :) 

  polgármester .-                        jegyző .- 


