HAJDÚDOROG VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ - TESTÜLET
NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
2011. március 22.
HOZOTT RENDELETEK:

5/2011. (III. 31.), 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati
rendelet

HOZOTT HATÁROZATOK:

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 75/2011. (III. 22.) KT. határozat

RENDELETEK:

5/2011. (IV. 1.) önk. rendelet

a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi
rendszeréről szóló 3/1998. (II. 24.) önkormányzati
rendelet módosításáról. (L1)

6/2011. (IV. 1.) önk. rendelet

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 35/2010.
(XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A2)

HATÁROZATOK:
56/2011. (III. 22.) KT. határozat

a lejárt idejű határozatokról. (C5)

57/2011. (III. 22.) KT. határozat

a Hajdúdorogi Rendőrőrs, Görög Demeter Polgárőrség,
Mezőőri Szolgálat és a Településőrség 2010. évben
végzett tevékenységéről. (C7, C2)

58/2011. (III. 22.) KT. határozat

kapitányságvezető
(A21)

59/2011. (III. 22.) KT. határozat

a 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységről. (C1)

60/2011. (III. 22.) KT. határozat

a 2011/2012. tanév első évfolyamára történő beíratás
időpontjának meghatározásáról. (J1)

61/2011. (III. 22.) KT. határozat

iskolák működési körzeteinek kialakítására. (J2)

62/2011. (III. 22.) KT. határozat

a Görög Demeter Művelődési Ház 2010. évi
gazdálkodásáról, tevékenységéről. (C2)

63/2011. (III. 22.) KT. határozat

a Görög Demeter Művelődési Ház 2011. évi
munkatervének elfogadásáról. (J1)

kinevezésének

véleményezéséről.

64/2011. (III. 22.) KT. határozat

2
a Mészáros Károly Városi Könyvtár 2010. évi
gazdálkodásáról, tevékenységéről. (C2)

65/2011. (III. 22.) KT. határozat

Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2010.
évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) KT. rendelet
módosításáról. (A21)

66/2011. (III. 22.) KT. határozat

alpolgármester-jelölt szavazólapra történő felvételéről.
(Z1)

67/2011. (III. 22.) KT. határozat

a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 35/2010.
(XII.20.) önkormányzati rendelet módosítására érkezett
javaslatok szavazásáról. (Z1)

68/2011. (III. 22.) KT. határozat

Hajdúdorog Város Önkormányzat és intézményei 20102014. évre vonatkozó Gazdasági Programjáról. (D2)

69/2011. (III. 22.) KT. határozat

a „Kulturális kohézió projekt Stei és Hajdúdorog között”
című pályázathoz önerő biztosításáról. (A15)

70/2011. (III. 22.) KT. határozat

érdekeltségnövelő támogatás benyújtásáról. (A15)

71/2011. (III. 22.) KT. határozat

közcélú vízilétesítményekre vonatkozó üzemeltetési
szerződésről. (Z1)

72/2011. (III. 22.) KT. határozat

Projekt-előfinanszírozási hitel igénybevételéről szóló
előterjesztés zárt ülésen való tárgyalásáról. (Z1)

73/2011. (III. 22.) KT. határozat

hajdúdorogi civil- és sportszervezetek részére pályázat
kiírásáról. (A15)

74/2011. (III. 22.) KT. határozat

kitüntető címek adományozásához felhívás készítéséről.
(Z1)

75/2011. (III. 22.) KT. határozat

Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
módosított 7/1999. (VI. 01.) KT. rendelet 11. § (2)
bekezdésének pontosításáról. (Z1)

NAPIRENDI JAVASLAT:
1./

Előterjesztés a lejárt idejű határozatokról.

2./

Tájékoztatás a Hajdúdorogi Rendőrőrs, Görög Demeter Polgárőrség, Mezőőri Szolgálat
és a Településőrség 2010. évben végzett tevékenységéről.

3./

Előterjesztés a 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységről.

4./

Előterjesztés a 2011/2012. tanév első évfolyamára történő beíratás időpontjának
meghatározásáról.

5./

Előterjesztés iskolák működési körzeteinek kialakítására.
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6./

Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
3/1998 (II.24.)önkormányzati rendelet módosításáról.

7./

Beszámoló a Görög
tevékenységéről.

8./

Előterjesztés a Görög Demeter Művelődési Ház 2011. évi munkatervének elfogadásáról.

9./

Beszámoló a Mészáros Károly Városi Könyvtár 2010. évi gazdálkodásáról,
tevékenységéről.

Demeter

Művelődési

Ház

2010.

évi

gazdálkodásáról,

10./ Előterjesztés Hajdúdorog város Önkormányzata és intézményei
költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) KT rendelet módosításáról.

2010.

évi

11./ Előterjesztés alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának megállapításáról.
12./ Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 35/2010. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
13./ Előterjesztés a Gazdasági Programról.
14./ Előterjesztés a „Kulturális kohézió projekt Stei és Hajdúdorog között” című pályázathoz
önerő biztosításáról.
15./ Előterjesztés saját erő biztosításáról érdekeltségnövelő támogatáshoz.
16./ Előterjesztés közcélú vízilétesítményekre vonatkozó üzemeltetési szerződésről.
Különfélék, egyebek.
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testületének – a Városháza
Tanácskozó termében – 2011. március 22-én 09 órakor kezdődő üléséről.
Jelen voltak:
Csige Tamás polgármester, Debreczeni Csaba, Görögh László, Incze Mihály, Kranyik László,
Mislovics Andrea, Orosz Imre Miklós, Tóth Mihály és Dr. Zeleni Ferenc települési
képviselők
Jelen voltak még:
Dr. Hraskó János r. alezredes, a Hajdúnánási Rendőrkapitányság megbízott vezetője, Juhász
Ádám a Hajdúdorogi Rendőrőrs őrsparancsnoka, Görög Miklósné és Szilágyiné Pálfi Andrea
Anya-, Csecsemő- és Gyermekvédelmi Tanácsadó védőnők, Oláh Gábor a Görög Demeter
Polgárőrség elnöke, településőr, Papp József GAMESZ-vezető, Körtefái István, Pogácsás
Imréné, Simon Istvánné, Jeles Erzsébet és Farkasné Jurás Zsuzsanna intézményvezetők és
Urgyán Tibor György megbízott intézményvezető.
Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző, Szabóné Jónis Anikó aljegyző, Kerékgyártó Imre, Kiss
Péter osztályvezetők, Kozák Miklósné belső ellenőr, Áncsán György vezető főtanácsos,
Mosolygó Marietta sajtó referens, Takács Tamás hang- és videófelvétel-készítő, Sándor
Ramóna jegyzőkönyvvezető.
Csige Tamás polgármester 9 órakor megnyitotta a Képviselő-testület ülését, köszöntötte a
települési képviselőket, a megjelenteket.
Csige Tamás polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes.
Csige Tamás polgármester javasolta a napirendi pontok elfogadását.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
napirendet az alábbiak szerint fogadta el:
NAPIREND:
1./

Előterjesztés a lejárt idejű határozatokról.

2./

Tájékoztatás a Hajdúdorogi Rendőrőrs, Görög Demeter Polgárőrség, Mezőőri Szolgálat
és a Településőrség 2010. évben végzett tevékenységéről.

3./

Előterjesztés a 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységről.

4./

Előterjesztés a 2011/2012. tanév első évfolyamára történő beíratás időpontjának
meghatározásáról.

5./

Előterjesztés iskolák működési körzeteinek kialakítására.

6./

Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi rendszeréről szóló
3/1998 (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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7./

Beszámoló a Görög
tevékenységéről.

8./

Előterjesztés a Görög Demeter Művelődési Ház 2011. évi munkatervének elfogadásáról.

9./

Beszámoló a Mészáros Károly Városi Könyvtár 2010. évi gazdálkodásáról,
tevékenységéről.

Demeter

Művelődési

Ház

2010.

évi

gazdálkodásáról,

10./ Előterjesztés Hajdúdorog város Önkormányzata és intézményei
költségvetéséről szóló 2/2010. (II.16.) KT rendelet módosításáról.

2010.

évi

11./ Előterjesztés alpolgármester megválasztásáról, tiszteletdíjának megállapításáról.
12./ Előterjesztés a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 35/2010. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
13./ Előterjesztés a Gazdasági Programról.
14./ Előterjesztés a „Kulturális kohézió projekt Stei és Hajdúdorog között” című pályázathoz
önerő biztosításáról.
15./ Előterjesztés saját erő biztosításáról érdekeltségnövelő támogatáshoz.
16./ Előterjesztés közcélú vízilétesítményekre vonatkozó üzemeltetési szerződésről.
Különfélék, egyebek.
POLGÁRMESTERI JELENTÉS
/ Írásbeli jelentés mellékelve. /
KÉRDÉST NEM TETTEK FEL
HOZZÁSZÓLÁS NEM VOLT
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
a polgármesteri jelentést elfogadta.
1./ NAPIREND
KÉRDÉST NEM TETTEK FEL
HOZZÁSZÓLÁS NEM VOLT
JAVASLAT: a Képviselő-testület 2011. január 25-i és 2011. február 15-i ülésén hozott,
lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló előterjesztés elfogadására.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
a javaslatot elfogadta.
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Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
a következő határozatot hozta:
56/2011. (III. 22.) 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 2011. január 25-i és 2011. február 15-i
ülésén hozott, lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló
előterjesztést.
Felkéri a Város Polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról
az érintetteket értesíteni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. április 12.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester
2./ NAPIREND
KÉRDÉST NEM TETTEK FEL
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Csige Tamás polgármester:
Köszöntötte Dr. Hraskó János r. alezredest, megbízott kapitányságvezetőt, Juhász Ádám
őrsparancsnok urat és Oláh Gábort a Görög Demeter Polgárőrség elnökét, volt településőrt.
Dr. Hraskó János r. alezredes, megbízott kapitányságvezető:
Hozzászólásában elmondta, hogy neki nagyon nehéz lenne a tavalyi év munkáját összegezni,
azonban úgy gondolja, hogy őrsparancsnok úr által készített beszámoló teljes és korrekt. Az
elmúlt év nem volt könnyű, de a következő sem lesz az.
Juhász Ádám a Hajdúdorogi Rendőrőrs őrsparancsnoka:
Hozzászólásában elmondta, hogy mindenki megkapta a beszámolót. A bűncselekmények
száma megnövekedett az elmúlt évben, azonban hasonló lakosságszámú településeken is
hasonló ez a szám. Egyre nagyobb a munkanélküliség, és a megélhetési hiány is tükröződik
ebből. A korábbi szabálysértések is bűncselekménynek számítanak, ezért is magasabb ez a
szám, ez kb. 50 eset. Az év egyharmadában nem volt szolgálati gépkocsijuk, gyökeres
változásokban bízik az új kapitányságvezető kinevezésével, hatékonyabban tudnak majd
fellépni. Kérte a polgárőrséget, hogy közösen növeljék a közterületi jelenlétet. Hallott róla,
hogy a polgárőrség pályázaton pénzt nyert különböző eszközök beszerzésére.
Dr. Hraskó János r. alezredes, megbízott kapitányságvezető:
Hozzászólásában elmondta, biztosítottak szolgálati gépjárművet a Hajdúdorogi Rendőrőrsnek,
és ez a következő időszakban is így marad. Az idén 67 bűncselekmény történt, az esetek 70
%-a bizonyítható. A bűnügyi nyomozói feladatokat 2 fő nem tudta már ellátni, ezért további 1
fő kerül erre a feladatra. Tudnák ezt a számot növelni, de akkor a közterültről kellene elvonni.
Egyre inkább nincs visszatartó ereje a büntetéseknek. Az ügyészség vezetőjével egyeztetni
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szeretne, hogy szigorúbban járjanak el. Kérte a munkatársait, hogy minden szolgálatba lépés
előtt gondolják át a „Szolgálunk és Védünk” mottót. Keményen, határozottan, de emberi
módon lépjenek fel. Nem fogja engedni, hogy a rendőrök felmenőit szidják, durva szavakkal
illessék őket. A szabályoknak érvényt kell szerezni. Bíznak benne, hogy nagyobb mozgásteret
fognak kapni a központtól. A rendőrőrs létszáma 11 fő, ez a későbbiekben nőni fog. Oláh
Gáborral sikerült egyeztetnie, úgy véli ez tartalmas beszélgetés volt.
Csige Tamás polgármester:
Megköszönte a közrendben közreműködők munkáját, hiszen a családtól vonták el a
szabadidejüket. „Összességében megállapítható, hogy Hajdúdorog közterületein, nyilvános
helyein az állampolgárok szubjektív biztonságérzete jó.” Ezzel teljesen nem ért egyet, szerinte
ez inkább változó, mint jó. A kölcsönös felelősségvállalást, tiszteletet egymás irányába
erősíteni kell. Az Önkormányzat erkölcsi, valamint szakmai támogatásáról biztosította a
vendégeket. Bízik benne, hogy 24 órában biztosított lesz a rendőri jelenlét a városban.
Dr. Zeleni Ferenc települési képviselő:
Hozzászólásában arról érdeklődött, mi a véleményük olyan szervezet felállításáról, amely
rendőrségi feladatok kiegészítését szolgálná, és hivatalos állománynak számítana?
Tiszavasvári polgármestere nyilatkozott ilyen tervekről. Olyan esetekben vennének részt, ahol
az ügyészség és a rendőrség sem tud hatékony lenni. A büntetésnek nincs elég visszatartó
ereje. Milyen információja van erről kapitányságvezető úrnak, van-e erre megfelelő
jogszabályi háttér?
Tóth Mihály települési képviselő:
Hozzászólásában elmondta, tudomásul veszi az elhangzottakat. Jön a jó idő, többen mennek
szórakozni, ezért arra kéri a szülőket, mivel elsősorban az ő dolguk a gyermeknevelés, hogy
ne 22 óra után induljanak el otthonról a fiatalok, hanem hamarabb. Ilyen későn már nincs
helye a gyerekeknek a szórakozóhelyeken. Már ittas állapotban indulnak szórakozni, ahol
utána nem lehet velük bánni. Ebben kéri a szülők segítségét.
Dr. Hraskó János r. alezredes, megbízott kapitányságvezető:
Hozzászólásában elmondta, valóban tapasztalják, hogy péntek, szombat este csépelik egymást
a fiatalok a közterületen, vagy a szórakozóhelyeken. Este 23 óra után kezdődik a buli, és a
kábítószer probléma is egyre nagyobb. Úgy szervezik az ügyeletet, hogy a 24 óra teljes
legyen. A frekventált időszakban segítik Hajdúnánással egymást. A fiatalokkal szembeni
fellépésnél azt kérte a munkatársaitól, hogy legyenek ott a háttérben, ha kell, intézkedjenek,
inkább segítsenek, mint toroljanak. A 16 éven aluliak szeszesitallal való kiszolgálását
megakadályozni nehéz. A tiszavasvári polgármester nyilatkozatáról elmondta, hogy van
rendőrség, és van polgárőrség, a rendcsinálás nem az utca emberének a feladata. Nem lehet
egyik napról a másikra megváltoztatni a rendőrök erkölcsi, anyagi megbecsülését. Az erkölcsi
megbecsülést ki lehet vívni, de hosszú idő alatt. Ő nem szívesen lenne kint az utcán, ha
intézkedik a rendőr az a baj, ha nem intézkedik, akkor az. Ahhoz, hogy a tulajdonelleni
szabálysértőkkel fel tudjanak lépni, a megfelelő költségvetést is biztosítani kell a rendőrség
részére, mivel egy 72 órás büntetés, akár 400 – 500 km-be is kerül, az üzemanyagra fordítható
keretösszeg pedig a két évvel ezelőtti szinten van. Nem tudja elfogadni az önbíráskodást, de
támogatja, ha a jogszabályoknak megfelelően az emberek védik a saját tulajdonukat. Rendet,
élhető világot csak közösen lehet megteremteni.
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, másfél évig volt lehetőség településőrséget fenntartani. Koordinációs szerepet
töltöttek be, közfoglalkoztatottakat is bevontak a programba, ellátták a városi objektumok
védelmét. Nagyon jó volt ez a lehetőség, bízik benne, hogy más formában újra tud majd
indulni.

8
Dr. Zeleni Ferenc települési képviselő:
Hozzászólásában megköszönte a választ. Elmondta, Hajdúdorogon is jellemző
lakodalmakkor, hogy az üres házak felügyeletét megszervezik a lakosok. Hatósági jogkörrel
nem rendelkezik a polgárőr, nem léphet fel úgy, mint a rendőrség.
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, jelen helyzetben nem a rendőrséget kell hibáztatni a kialakult helyzetért, hanem a
szociális helyzet változását. Bízik benne, hogy az ügyészségi egyeztetés eredményes lesz. Az
objektív feltételek biztosítása nem az önkormányzat feladata, kivételt képez az épület.
JAVASLAT: Hajdúdorogi Rendőrőrs, Görög Demeter Polgárőrség és a Településőrség 2010.
évben végzett tevékenységéről szóló beszámolók tudomásulvételére, és a
Mezőőri Szolgálat 2010. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadására.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
57/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 2. § (3) bekezdése, a 6. § (1) bekezdés a)
pontja valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvény 8. § (4) bekezdése alapján:
a.)

tudomásul veszi
a
Hajdúdorogi
Rendőrőrs
(4087
Hajdúdorog,
Böszörményi u. 27. sz, képviselője: Juhász Ádám r.fhdgy.,
őrsparancsnok), a Görög Demeter Polgárőrség
(képviselője: Oláh Gábor elnök), valamint a
Településőrség (képviselője: Oláh Gábor) 2010. évben
végzett tevékenységéről szóló tájékoztatókat.

b.)

Elfogadja
a Mezőőri Szolgálat 2010. évben végzett tevékenységéről
szóló tájékoztatót.
Felkéri a város polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról
az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. április 20.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester
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JAVASLAT: Dr. Hraskó János r. alezredes, rendőrségi főtanácsadó - 2011. március 22.
napjától - Hajdúnánási Rendőrkapitányság kapitányságvezetővé történő
kinevezésére.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
58/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése és a Rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján:
véleményezte, és
egyetért
Dr. Hraskó János r. alezredes, rendőrségi főtanácsadó
- 2011. március 22. napjától Hajdúnánási Rendőrkapitányság kapitányságvezetővé
történő kinevezésével.
Felkéri a város polgármesterét, hogy az érintetteket a
határozat tartalmáról szíveskedjen értesíteni.
HATÁRIDŐ: 2011. április 08.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester
Dr. Hraskó János r. alezredes, megbízott kapitányságvezető:
Hozzászólásában megköszönte a bizalmat. Elmondta, a civil összejövetelekre el fog járni, az
ajtaja minden képviselő előtt nyitva áll. Bízik benne, hogy eredményes évet fognak zárni.
3./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
KÉRDÉST NEM TETTEK FEL
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, részletes tájékoztatást kaptak a gyermekvédelem területén dolgozóktól. Az évek
során egyre több kihívással találkoznak. Most nyert 80 millió Ft-ot a Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálat átképzésekre, képzésekre. A szakmai munka elvégzésére egyre több
külső forrást sikerül bevonni. A gazdasági és társadalmi feszültséget nagyon nehéz kezelni.
Megköszönte az elmúlt években végzett kimagasló munkát.
Tóth Mihály települési képviselő:
Hozzászólásában elmondta, egyetért az elhangzottakkal. A beszámolók készítőitől elnézést
kért, hogy a bizottsági üléseken nem került megtárgyalásra beszámolójuk. Ennek egy
technikai probléma volt az oka, hogy az SZMSZ-nek nem megfelelően kapták meg az
anyagot. Ezután papíralapon is megkapták, vállalva ennek anyagi fedezetét, de az A/4-es
oldalra 2 oldal került, emiatt szinte olvashatatlan volt számára.
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Csige Tamás polgármester:
Elmondta, törvényesen, az SZMSZ-nek és a jogszabályoknak megfelelően került az anyag
kiküldésre. Összesen öt képviselő és bizottsági tag kérte önköltségi áron, papíron, ő maga is,
a Könyvtárban 4050 Ft-ot fizetett az anyag kinyomtatásáért. A Polgármesteri Hivatal dologi
költségeinek csökkentése intézkedést igényelt. Kért segítséget a képviselőktől, hogy mitől
vonjanak el pénzt, de érdemi javaslatot nem kapott. Az anyag elektronikus úton történő
kiküldése többszázezer forint megtakarítást jelent. A korábbiakban elhangzott, hogy nem
csak számítógéppel, de még internettel is rendelkezik minden képviselő. Abban igaza van
annak, aki azt mondja, hogy egy kísérőlevelet kellett volna küldeni, de ezt utólag pótolta. A
Képviselő-testület nem mondta meg, hogyan csökkentse a kiadásokat. Amennyiben lesz
olyan, aki papíralapon kéri, meg fogják neki oldani, azonban bízik benne, hogy lesz olyan is,
akinek megfelel a digitális formátum. A következő ülésen az SZMSZ ezen pontja napirenden
lesz. Csak elismerően lehet szólni a gyermekvédelemben tevékenykedők munkájáról.
Mislovics Andrea települési képviselő:
Hozzászólásában megköszönte az átfogó értékelést, a tartalmas beszámoló legalább annyira
tartalmas munkát is takar. Több intézmény is sikeresen pályázott, itt kiemelte a Dorogért
Dolgozunk címet viselőt. Nagyon örült annak, hogy volt olyan védőnő, aki a pártfogoltjait
elvitte a Helytörténeti Gyűjteménybe. A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény beszámolójában volt jelzés arra, hogy a Pedagógia
Szakszolgálattal az együttműködés nem problémamentes, sokat csúsznak a pszichológiai
vizsgálatok. A szegénység és munkanélküliség miatt egyre nagyobb figyelmet igényel ez a
terület, ezért is szükséges lenne több szakember alkalmazása az intézményekben.
Dr. Zeleni Ferenc települési képviselő:
Hozzászólásában elmondta, a beszámolók részletesek. Összhangba kell hozni a gyerekek
jogait és a szülők kötelezettségeit. A támogatások nem a szülőknek járnak, hanem a
gyerekeknek. Ezzel lehet hathatósan fellépni. A szakmai lépések arra jók, hogy a funkció
működjön, de számon is kell kérni. A megélhetési bűnözés mellett kialakult a gyermekből
élés.
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, az elmúlt években egyre több, pozitív irányú változás indult el a gyermekvédelemterületén.
JAVASLAT: Elismerését fejezi ki a Képviselő-testület a gyermekvédelemben dolgozók felé
az elmúlt évben végzett kiemelkedő munkájukért.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
JAVASLAT: a 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolók, tájékoztatók
elfogadására.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
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Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
59/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló, többszörösen módosított
1990. évi LXV. törvény 8. §-a, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése alapján
elfogadja
a 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló
beszámolókat, tájékoztatókat.
Elismerését fejezi ki a gyermekvédelemben dolgozók felé
az elmúlt évben végzett kiemelkedő munkájukért.
Felkéri a város jegyzőjét, hogy az értékelésről az HajdúBihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát
tájékoztatni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. május 31.
FELELŐS: Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző
4./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
KÉRDÉST NEM TETTEK FEL
HOZZÁSZÓLÁS NEM VOLT
JAVASLAT: A beíratás időpontja jelenjen meg a Hajdúdorogi Újságban és Hajdúdorog
Város Honlapján.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
JAVASLAT: a 2011/2012. tanév első évfolyamára történő beíratás időpontját 2011. április
27. (szerda) és 2011. április 28. (csütörtök) napokban javasolja meghatározni.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
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60/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő- testülete a
közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX.
tv. 66. § (9) bekezdésében, valamint a 11/1994. (VI. 08.)
MKM rendelet 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva:
a 2011/2012. tanév első évfolyamára történő beíratás
időpontját
2011. április 27. (szerda) és
2011. április 28. (csütörtök) napokban
állapítja meg.
A beíratás időpontja jelenjen meg a Hajdúdorogi
Újságban és Hajdúdorog Város Honlapján.
Felkéri a város jegyzőjét, hogy a határozatban foglaltakról az
érintetteket értesíteni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. március 31.
FELELŐS: Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző
5./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
KÉRDÉST TETT FEL:
Tóth Mihály települési képviselő:
Hozzászólásában arról érdeklődött, eddig törvénytelenül működtek az intézmények, mert nem
volt kialakítva a körzetesítés? Amennyiben a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézményből egy gyerekeknek el kell mennie, akkor a 2. sz. Általános
Iskola átveszi? Infrastrukturálisan, és pedagógus létszám tekintetében fel van-e erre készülve
az intézmény, vagy többletköltséget fog-e jelenteni az önkormányzatnak?
Tóth Mihály települési képviselő által feltett kérdésre Csige Tamás polgármester az alábbi
választ adta:
A szabad iskolaválasztás továbbra is megmarad. A 2. sz. Általános Iskolában az objektív
feltételek is megteremtődtek ahhoz, hogy ép gyerekek is részt vegyenek az oktatásban. Egy
évvel ezelőtt a 2. sz. Általános Iskola alapító okiratát módosították, Körtefái István igazgató
úr hívta fel a figyelmet a hiányosság pótolására. A 2. sz. Általános Iskola létszámkerete adott,
ezen felül nem vehet fel gyerekeket, ehhez a létszámhoz biztosított az infrastruktúra.
Többletet nem jelenthet, csak akkor, ha az ellátandók számát megnöveli a Képviselő-testület.

HOZZÁSZÓLÁSOK:
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Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző:
Elmondta, a törvény két általános iskolának veszi az intézményeket, ezért a körzetesítés
kötelező feladat. A szabad iskolaválasztás joga továbbra is megmarad. A halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek megoszlása volt a lényeg, a Szent Bazil Oktatási Központot nem
lehet bevonni a körzetesítésbe. Nem fog plusz terhet jelenteni az Önkormányzat számára,
mivel maximum 70 fő tanulhat a 2. sz. Általános Iskolában, a 71. gyereket hely hiányában el
kell utasítani. A Kotv. 66. § (2) bekezdése meghatározza a körzetek kialakításának
szempontjait. Ha a településen több általános iskola működik, a halmozottan hátrányos
helyzetű tanulóknak az egyes felvételi körzetben kiszámított aránya legfeljebb tizenöt
százalékponttal lehet magasabb, mint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a
település egészére kiszámított aránya. A működési körzetek kialakítása során 67 fő
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek tartozik a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény körzetébe, míg a 2. sz. Általános Iskola esetében 60 fő.
Tóth Mihály települési képviselő:
Hozzászólásban elmondta, a képviselő-testületi döntések következményekkel járhatnak, de
ennek tudatában támogatja az előterjesztést.
JAVASLAT: iskolák működési körzeteinek kialakításáról szóló előterjesztés elfogadására.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
61/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 90. § (1) bekezdése alapján:
az önkormányzati fenntartású általános iskolák működési körzeteit
az alábbiak szerint határozza meg a 2011/2012. tanévtől kezdődően:
Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(székhelye: 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 5. sz.) működési körzetéhez tartozó utcajegyzék
Agyag utca
Árpád krt.
Bagoly zug
Balogh S. u.
Bocskai krt.
Böszörményi u. páros o.
Csalogány utca
Csonka utca

Csontos kert
Darabos utca
Disznókút Észak, Kelet tanya
Dohány utca
Domb utca
Ék utca
Fehértói út
Fürdő utca

Galamb utca
Gáti u.
Gáti zug
Gát-tanya
Görögkút Dél t.
Gyepszél utca
Gyulás tanya
Hajnal utca
Hétút utca
Hunyadi u.
Jaczkovics utca
Jókai u.
Juhos zug
Keleti u.
Kiss János u.
Kórház u.
Kölesföld t.
Könyök u.
Kötő u.
Kút u.
Láp utca
Lókert t.
Lukács zug
Magyar utca
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Mester u.
Nagy S. u.
Nyárfa u.
Nyíregyházi u.
Petőfi tér
Posta zug
Rákóczi kert
Rigó zug
Sarok u.
Sima u.
Szállásföld Dél tanya
Szőlőskert u.
Tégla u.
Tokaji u. páratlan o.
Tópart utca
Tű utca
Városkert utca
Vásár u.
Vásárhelyi u.
Vasvári P. tér 8-tól
Vasvári P. u.
Víg u.
Zsák utca

A 2. számú Általános Iskola (2011/2012. tanév kezdetétől Kalkuttai Teréz Anya
Általános Iskola)
(székhelye: 4087 Hajdúdorog, Nánási u. 19. sz.) működési körzetéhez tartozó
utcajegyzék
Ady Endre u.
Akácfa u.
Böszörményi u. páratlan
Böszörményi zug
Csap u.
Daru zug
Diófa u.
Disznókút Nyugat
Dohánybeváltó u.
Dózsa György u.
Farkas zug
Fogadó u.
Füzes u.
Gólya u.
Görög Demeter u.
Görögkút Észak t.
Gyep u.
Hajdú u.
Homok u.
Homok zug
Iskola u.
Iskolakert u.

Jeles György u.
Kar utca
Keskeny utca
Kis zug
Kistelep u.
Kossuth u.
Kovács u.
Kurucz u.
Lakatos u.
Lőtér u.
Marx Károly u.
Mátyás krt.
Mátyás zug
Méntelep u.
Mocsár u.
Nagytó u.
Nánási u.
Nap u.
Nyíl u.
Óvoda u.
Pacsirta u.
Petőfi S. u.

Rákóczi krt.
Régi Tokaji u.
Rózsa u.
Rövid u.
Sarló u.
Szállásföld Észak, Közép tanya
Széchenyi u.
Szív u.
Tanító u.
Téglagyár u.
Telek utca
Templom u.
Toborzó u.
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Tokaji u. páros o.
Új utca
Újtelep u.
Újtemető u.
Vasút u.
Vasvári Pál tér 1-7. sz.-ig
Vércse u.
Vidító u.
Virág u.
Vörösmarty u.
Zajgató tanya
Zöld u.

Felkéri a város jegyzőjét, hogy a határozat tartalmáról az érintetteket
tájékoztatni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. április 08.
FELELŐS: Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző
6./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
KÉRDÉST NEM TETTEK FEL
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző:
Kiegészítéskent elmondta, azért kellett a Képviselő-testület elé hozni a rendeletet, mert a
térítési díjakat felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot az Idősek Klubja intézményvezetője
elvégezte, és a rendeletben leírtakat javasolta. A szociális étkeztetés költsége továbbra is 330
Ft/adag, az ebéd kiszállításának díja emelkedik 10 Ft-tal, így 190 Ft/adagra módosulna. A
jövedelemhatárok meghatározására vonatkozó részt, a szociális rendelet 19. § (2) bekezdését
hatályon kívül kell helyezni, mivel ezt a magasabb szintű jogszabályok sem tartalmazzák. A
rendelet 21. § (2) d.) pontjában a hivatkozást kérik pontosítani 117. § (1) bekezdésre. Kérte
intézményvezető asszony, hogy a tanyagondnoki szolgálat tevékenységi naplóját ne kelljen a
gondozottnak aláírnia, így a rendelet 21/A §-a új (5) bekezdéssel egészüljön ki.
Tóth Mihály települési képviselő:
Hozzászólásban elmondta, igen barátságos a térítési díj. Arról érdeklődött, hogy eddig a
jövedelemarány alapján határozták meg a térítési díjat, valamint a 21/A § pontjának a
módosítása azt jelentené, hogy a szolgáltatást igénybevevőnek ne kelljen aláírnia a naplót?
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, intézményvezető asszony kérte, az adminisztratív munka csökkentése érdekében,
ezt jogszabály is lehetővé teszi. Minden esetben feltűntetik, hogy kit, hová visznek. Ez egy
folyamatosan ellenőrzött terület.
Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző:
Válaszként elmondta, a 19. § (2) bekezdése a házi segítségnyújtásra vonatkozik, nem az
étkeztetésre.
JAVASLAT: a szociális rendelet 19.§ (2) bekezdését helyezzék hatályon kívül.
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Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
JAVASLAT: a 21.§ (2) bekezdés d.) pontjában szereplő 117.§ (2) bekezdése helyett az
117.§ (1) bekezdése legyen feltüntetve.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
JAVASLAT: az önkormányzati rendelet 21/A § új (5) bekezdéssel egészüljön ki, miszerint a
fenntartó hozzájárul, ahhoz, hogy a tevékenységi naplót nem kell aláírni.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett
a javaslatot nem fogadta el.
JAVASLAT: a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 3/1998.
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására egységes szerkezetben.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete a fentiek értelmében elfogadta a
szociális igazgatásról és a szociális ellátások
helyi rendszeréről szóló 3/1998. (II. 24.)
önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak
szerint:
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7./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
KÉRDÉST NEM TETTEK FEL
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Simon Istvánné a Görög Demeter Művelődési Ház intézményvezetője:
Kiegészítésként elmondta, hogy a Művelődési Ház és a Könyvtár fűtésrendszeréből
rendszeresen elfolyik a víz, már 2 napot sem bír ki. A következő év fűtési időszakának nem
tudnak így belekezdeni. Régi, sajátos építési móddal készült az épület, így nem lehet látni a
hibát. A gyermekolvasóban vadonatúj parketta van. A műszaki osztállyal és a GAMESZ-szal
is egyeztetést fog kezdeményezni, mivel nincs rá pénzük. A tetőszerkezet is beázást mutat. A
Mozi tetőjavítását biztosítási pénzből megoldották, összesen 300 000 Ft-ba került, a
Művelődési Ház esetében ez 500 000 Ft lenne.
Mislovics Andrea települési képviselő:
Hozzászólásában elmondta, a beszámoló megfelel a szakmai előírásoknak. Jól mutatja a
komplex munkát, a rendezvények sokszínűségét, a kistérségi együttműködést. Hathatós
munka áll minden rendezvény mögött. Az épületek karbantartásának kiemelt fontosságot kell
kapniuk. A személyi állomány kevés, ezért mindenkinek erőn felül kell teljesíteni, annak
érdekében, hogy szakmailag helytálljanak.
Csige Tamás polgármester:
Megköszönte a dolgozók munkáját. Színvonalas rendezvények kerültek megvalósításra, más
kezdeményezéseket is felkarolt az intézmény. Az objektív feltételek megteremtése nagyon
fontos. Programoknak, rendezvényeknek ad helyet, melyek nagy megelégedettségre
szolgálnak. Kérte, hogy a Képviselő-testület elismerését tolmácsolja intézményvezető asszony
a dolgozók felé.
JAVASLAT: a Görög Demeter Művelődési Ház (4087 Hajdúdorog, Böszörményi u. 5. sz.,
képviselője: Simon Istvánné igazgató) 2010. évi gazdálkodásáról,
tevékenységéről szóló beszámolók elfogadására.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
62/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 76. § (1) bekezdése, valamint a helyi
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közművelődési tevékenység támogatásáról szóló, a 19/2009.
(VII. 21.) KT. rendelettel módosított, 9/1999. (VII. 28.) KT.
rendelet 10. § (3) bekezdése alapján:
elfogadja
a Görög Demeter Művelődési Ház (4087 Hajdúdorog,
Böszörményi u. 5. sz., képviselője: Simon Istvánné igazgató)
2010. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről szóló
beszámolót.
Felkéri a város polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról
az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. április 20.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester
8./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
KÉRDÉST NEM TETTEK FEL
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Mislovics Andrea települési képviselő:
Hozzászólásában elmondta, a munkaterv összeállításánál figyelembe kellett venni a
pályázatok által nyújtott lehetőségeket, amennyiben ezekből lesz olyan, ami nem nyer, akkor
ennek megfelelően módosul a munkaterv. Kulturális kohézió Stei és Hajdúdorog között című
pályázatban is feladatot vállal a Művelődési Ház, 5 területen végeznek feladatot. Javasolta,
hogy hirdessék meg a kitüntető címek jelölését.
Csige Tamás polgármester:
A javaslattal kapcsolatban elmondta, az Egyebek és különfélék között döntenek majd róla.
JAVASLAT: a Görög Demeter Művelődési Ház (4087 Hajdúdorog, Böszörményi u. 5. sz.,
képviselője: Simon Istvánné igazgató) 2011. évre vonatkozó munkatervének
elfogadására.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
63/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
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könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 78. § (5) bekezdése b) pontja, valamint a helyi
közművelődési tevékenység támogatásáról szóló, a 19/2009.
(VII. 21.) KT. rendelettel módosított, 9/1999. (VII. 28.) KT.
rendelet 9. § (3) bekezdése alapján:
elfogadja
a Görög Demeter Művelődési Ház (4087 Hajdúdorog,
Böszörményi u. 5. sz., képviselője: Simon Istvánné igazgató)
2011. évre vonatkozó munkatervét.
Felkéri a város polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról
az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. április 20.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester
9./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
KÉRDÉST NEM TETTEK FEL:
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, a technikai és szolgáltatásfejlesztési program a vége felé közeledik a Könyvtárban.
A könyveknek nem múlhat el a korszaka, de az új kihívásoknak is meg kell felelni. Kérte,
hogy a Képviselő-testület elismerését tolmácsolja intézményvezető asszony a dolgozók felé.
JAVASLAT: a Mészáros Károly Városi Könyvtár (4087 Hajdúdorog, Böszörményi u. 7. sz.,
képviselője: Jeles Erzsébet igazgató) 2010. évi gazdálkodásáról,
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
64/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.
évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, a kulturális javak
védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény 53. § (2) bekezdése alapján:
elfogadja
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a Mészáros Károly Városi Könyvtár (4087 Hajdúdorog,
Böszörményi u. 7. sz., képviselője: Jeles Erzsébet igazgató)
2010. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről szóló
beszámolót.
Felkéri a város polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról
az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. április 08.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester
10./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
Tóth Mihály települési képviselő:
Hozzászólásában a következő mondatról érdeklődött: „A Képviselő-testület által elfogadott
Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010.
(II.16.) KT. rendelet 5.§ (3) bekezdése alapján a polgármesteri keret terhére a Korszerű
Oktatásért Alapítvány támogatását engedélyezte 500.000,-Ft értékben a kockázati tartalék
terhére.” Nem világos számára a megfogalmazás.
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, a költségvetési rendelet még mindig 1 millió Ft-ot biztosít a polgármesteri keretre.
Ennek fedezetét a kockázati bevétel képezi, amely az elmúlt évben teljesült, így a
polgármesternek jogosultsága van annak felhasználására.
JAVASLAT: Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2010. évi költségvetéséről
szóló 2/2010.(II.16) KT. rendeletének módosítására.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett
a javaslatot nem fogadta el.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete a következő határozatot hozta:
65/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.
évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában biztosított
felhatalmazás alapján:
nem módosította
Hajdúdorog Város Önkormányzata és Intézményei 2010.
évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 16.) KT rendeletet.
Felkéri a város polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról
az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. április 08.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester
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Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető:
Hozzászólásában elmondta, a március 10-i határidőben benyújtott beszámoló és a
költségvetés eltéréseket hozott ki. A zárszámadási rendeletnek is összhangban kell lennie a
beszámolóval. Számos technikai döntés szerepel a rendeletmódosításban.
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, úgy tűnik, mintha gondot jelentene, hogy fejlődik a város. A testület adta ezt a
jogot a polgármesternek.
Kranyik László települési képviselő:
Hozzászólásában arról érdeklődött, hogy szabályosan került-e beadásra a beszámoló
képviselő-testületi határozat nélkül?
Kerékgyártó Imre pénzügyi osztályvezető:
Hozzászólásában elmondta, a Magyar Államkincstár nem vizsgálja, hogy összhangban van-e
költségvetéssel. A rendelet módosítás 90 %-a erre vonatkozik. 100 %-ig szabályos módon
adta be a beszámolót, az előirányzatokra kell figyelemmel lenni.
11./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
Csige Tamás polgármester:
Incze Mihály települési képviselőt javasolta alpolgármesternek.
JAVASLAT: titkos szavazás szavazólapjára kerüljön fel Incze Mihály települési képviselő
neve, mint alpolgármester jelölt.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás
mellett a javaslatot nem fogadta el, és az alábbi
határozatot hozta:
66/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi
LXV. törvény 34. § (1) bekezdésében, valamint Hajdúdorog
Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló módosított
7/1999. (VI. 01.) KT. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva
nem javasolta,
hogy a titkos szavazás szavazólapjára kerüljön fel Incze
Mihály települési képviselő neve, mint alpolgármester jelölt.
Felkéri a város polgármesterét, hogy
értesítéséről gondoskodni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. április 15.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester

az

érintettek
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Csige Tamás polgármester 11 órakor szünetet rendelt el.
A Képviselő-testület nyílt ülése 11 óra 20 perckor 9 fő települési képviselő jelenlétében
folytatódott.
12./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
KÉRDÉST NEM TETTEK FEL:
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző:
Kiegészítésként elmondta, az 1. § (3) bekezdése helyére a törvényi hivatkozást javasolják
rögzíteni: „A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.„, vagy lehetőség van hatályon kívül helyezni. Az egyik bizottsági ülésen
felvetődött, hogy a régi rendeletből a 2. § (2) bekezdésére van utalás, kérte, hogy ez a rész
maradjon ki a rendeletből.
Debreczeni Csaba települési képviselő:
Hozzászólásában arról érdeklődött, hogy a 2. § (2) bekezdése mit tartalmaz?
Czifráné dr. Urgyán Ilona jegyző:
„A képviselőnek a képviselői tevékenységgel összefüggő, a rendelet 2.§ (2) bekezdéseiben
nem említett általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A
költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.”
Debreczeni Csaba települési képviselő:
Hozzászólásában elmondta, olyan bekezdésre volt utalás, amit már hatályon kívül helyeztek, a
módosításokat támogatja.
JAVASLAT: a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 35/2010. (XII. 20.) önkormányzati
rendelet módosítására érkezett javaslatok egyben történő szavazásáról.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
67/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi
LXV. törvény, valamint Hajdúdorog Város Önkormányzat
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló módosított 7/1999. (VI. 01.) KT.
rendelet 10. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
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a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 35/2010. (XII.
20.) önkormányzati rendelet módosítására érkezett
javaslatokról egyben szavaz.
Felkéri a város polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról
az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. március 22.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester
JAVASLAT: a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 35/2010. (XII. 20.) önkormányzati
rendeletet a módosításokkal javasolja elfogadni egységes szerkezetben.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett
a javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete a fentiek értelmében elfogadta a
települési képviselők tiszteletdíjáról szóló
35/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelet
módosítását az alábbiak szerint:
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13./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
KÉRDÉST NEM TETTEK FEL:
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, azaz igény természetes, hogy a helyzetelemzés részletesebb legyen. Az Integrált
Városfejlesztési Stratégiából átveszi a SWOT analízist. Várja a javaslatokat útmutatóként,
arra vonatkozóan, hogy mivel egészüljön ki a program, mivel lehet gyarapítani, többletet adni
neki. Az igényeknek a realitás alapján kell mozogniuk, látni kell hosszútávon is a fejlődés
lehetőségét. Olyan terhet ne akasszanak a város vezetőire, amely évekre teljesen leköti a város
fejlődését, aránytalanul magas többletterhet ne jelentsen. A strukturális reformokkal még
nincsenek tisztában, ezek az önkormányzat működését nagyban befolyásolni fogják. Újra
államosítják az iskolákat, semmilyen többlet saját bevétellel nem fog az önkormányzat
rendelkezni. A munkahelyteremtés igénye valós, külső forrásokat kell találni, amelyek
generátorai lehetnek a fejlesztéseknek. A későbbiekben lesz lehetőség dönteni a
fejlesztésekről, beruházásokról.
Debreczeni Csaba települési képviselő:
Hozzászólásában elmondta, összehasonlította a 2006-2010-es programmal. A kettőnek
ugyanaz a váza, a jogszabály pedig négyévenként új gazdasági program elkészítését írja elő,
ezek szerint nem sokat haladt a város. Ez az előzőnek a felülvizsgálata, nem pedig új. A
születések száma tavaly érte el a legkevesebbet, 91 gyerek született, tartalmaznia kellene a
munkanélküliség megoldására vonatkozó terveket. Nagyon fontos, hogy az embereket
tanítsák meg a saját ellátásukra, Újfehértón nagyon jól működnek ezek a kisvállalkozások.
Nagyon nehéz négy évre előre látni. Egy gazdasági program nem tartalmazhat E/1 személyű
kifejezéseket. Az ügyelet megoldásának szándéka szerepel benne, továbbá az M3-as
autópálya lehajtó, a Nagycserkesszel összekötő út, a Hajdúdorog-Hajdúböszörmény közötti út
felújítása is. Fontosnak tartaná, hogy tartalmazza a Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény felújítását. Pontosítani szeretné, hogy csak egy egyházi
intézmény van. Szerepeljenek a programban a város nemzetközi, civil és egyházi kapcsolatai.
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, ha az ember hosszú távra tervez, akkor az előzőt nem kell eldobni, egyfajta
folyamatosságot képvisel a 2006 óta folyó munkával. A problémák, a kihívások hasonlóak.
Az autópálya csomópontról még nem szabad letenniük, a nagycserkeszi út megépítése a
gazdák szempontjából is nagyon fontos lenne. Hajdúdorog-Hajdúböszörmény közti út a
Regionális Fejlesztési Tanács közútfejlesztési programjába bekerült, a tervezési időszak
lezárult, ha minden jól megy, akkor még az idén meg is valósulhat. A 3503-as út is nagyon
rossz állapotban van. Az E/1 személyhez nem ragaszkodik, ez csak egyszerű szerkesztési
forma. Amennyiben a születések problémája egyedi lenne, nagyon el kellene gondolkodni
rajta. A halálozások aránya is csökken, nő az élethossz. A képzések tekintetében jó úton
haladnak, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat új, nyertes pályázata növelni tudja a
munkában való elhelyezkedés esélyét. A befektetői kedv növekedésével a humánerőforrás
magasabb fokú vonzerőt jelenthet, továbbá van szakképzés is a városban. A vállalkozóvá
váláshoz az ideális környezetet meg kell teremteni. Fontos, hogy legyen kereslet a megtermelt
javak irányába. A településeken elterjedt, hogy a Szociális Szövetkezeteket hívják segítségül,
Hajdúdorogon is folyamatban van a bejegyzése, mezőgazdasági termeléssel, apríték
készítéssel, bedolgozó rendszerrel kívánnak munkahelyet teremteni. Feltüntethetik a várható
kiadásokat erre a ciklusra, komoly terhet jelent a víziközmű társulási hitelt. A hó végén fizetik

27
be az idei év első részletét. A város nem maradhat ügyeleti ellátás nélkül, meg kell vizsgálni a
leggazdaságosabb formáját, anélkül, hogy az ellátás színvonala csorbulna. Nagyon gyakran
szembesül azzal, hogy senki sem meri kimondani, mit kellene csinálni, talán ezért használja
az E/1 személyt. Valakinek ezt is fel kell vállalni. Mint ahogyan a város felvállalt, erőn felül,
6 éve egy hitelt a jó cél érdekében. A Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény energetikai fejlesztése magába foglalja a tető, nyílászárók,
fűtésrendszer felújítását, ami szinte az épület teljes felújítását fedi. 2012. szeptember 1-jétől,
amennyiben a mindennapos testnevelés előírásra kerül, el kell gondolkodni a tornaterem
bővítésén.
Dr. Zeleni Ferenc települési képviselő:
Hozzászólásában elmondta, a Nagycserkesz irányába menő út kereskedelmi célú volt.
Amennyiben a 39-es, Hajdúnánás-Encs közötti útszakasz megépül, akkor a 3503-as még
inkább háttérbe szorul.
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, a 39-es út nem Hajdúnánást, hanem Nyíregyházát célozza. Zömében a vasút
fejlesztésére fordíthatóak majd ezután az uniós pályázatok, ez is érintheti majd a
településünket.
Görögh László települési képviselő:
Hozzászólásában elmondta, Hajdúdorog - Nagycserkesz - Tokaj közötti úthálózat
fejlesztéséről országgyűlési határozat van, ezt 4-5 éve hallotta. Az autópálya építésekor
nagyon sok földet elhordtak, akkoriban ígéretet kaptak az út rendbetételére, erre is sor
kerülhetne.
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, a dűlőutak állapotának javítására is intézkedési tervet kell készíteni.
Görögh László települési képviselő:
Hozzászólásában elmondta, a gazdagyűlésen többféle elképzelés elhangzott erre vonatkozóan.
Felvetődött egy önjáró tereprendező fenntartása, továbbá, hogy pályázati pénzből biztosítják a
szükséges eszközöket, a fenntartása összetettebben alakulna.
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, nagyobb figyelmet kell fordítani a csatornák karbantartására.
Tóth Mihály települési képviselő:
Hozzászólásában kérte, hogy a Közútkezelőt kérjük fel figyelmeztető táblák kihelyezésére a
rossz útszakaszokon, de ne sebességcsökkentő táblákat tegyenek ki.
Csige Tamás polgármester:
Tájékoztatásképpen elmondta, hogy április 6-án Kiss Attila országgyűlési képviselő tart
fogadóórát, majd ezt követően az Új Széchenyi Tervről tartanak közösen tájékoztatót. A
LEADER csoportban is várják a projektötleteket, várják a kezdeményezéseket, hogy mire
legyenek kiírva a pályázatok. Többen jelzik, hogy nem tudnak pályázni, de azt sem tudják
megmondani, hogy mire szeretnének. Hiába vannak ötletek, ha annak vannak korlátai, például
az árbevétel fele származhat mezőgazdaságból.
JAVASLAT: Hajdúdorog Város Önkormányzat és intézményei 2010-2014. évre vonatkozó
gazdasági programjának elfogadására első olvasatban, az elhangzott
javaslatokkal kiegészítve.
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Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
a javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
68/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1)
bekezdése alapján
elfogadja
Hajdúdorog Város Önkormányzat és intézményei 2010-2014.
évre vonatkozó gazdasági programját első olvasatban, azzal a
kiegészítéssel, hogy a következő javaslatok kerüljenek
beépítésre:
- részletesebb helyzetelemzés,
- születések, halálozások aránya,
- munkanélküliség megoldására vonatkozó tervek,
- E/1 személyű kifejezések módosítása,
- Móra
Ferenc
Általános
Iskola
és
Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény felújítása,
- az egyházi intézmény számának pontosítása,
- nemzetközi, civil és egyházi kapcsolatok,
- várható kiadások.
Felkéri a város Polgármesterét, hogy
megvalósításáról gondoskodni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. május 31.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester

a

program

14./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Csige Tamás polgármester:
Kérte a képviselőket, hogy amennyiben Ukrajna és Németország irányában van olyan
gazdasági kapcsolatuk, ami városi szintre is kiterjeszthető, akkor legyenek segítségükre a
kapcsolatfelvételben.
KÉRDÉST TETT FEL:
Görögh László települési képviselő:
Hozzászólásában arról érdeklődött, miért van olyan nagy eltérés a két település önereje
között?
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Görögh László települési képviselő kérdésére a következő választ adta Csige Tamás
polgármester:
Stei a gesztor önkormányzat, és a támogatási rendszer más Romániában.
JAVASLAT: a „Kulturális kohézió projekt Stei és Hajdúdorog között” című pályázathoz
önerő biztosítására.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
következő határozatot hozta:
69/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított
1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva:
hozzájárul
hogy Hajdúdorog Város Önkormányzata MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007-2013 keretében „Kulturális kohézió projekt Stei és
Hajdúdorog között” címmel benyújtott pályázatához a
kötelezően vállalt önrészt – 6.030,78 € (A költségek a
beszámolási időszak utolsó havában érvényes Európai
Bizottság által meghatározott átlagárfolyam alapján
váltandók át. 2011. március hónapban ez alapján az átváltási
árfolyam 272,81 Ft, vagyis az önerő összege 1.645.257 Ft-ot
tesz ki.) fedezetet – a Hajdúdorog Város Polgármesteri
Hivatal 2011. évi dologi kiadásainak terhére biztosítja.
Felkéri a város polgármesterét, hogy a határozatot a
pályázatkezelő részére megküldeni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. március 23.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester
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15./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
KÉRDÉST NEM TETTEK FEL
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Csige Tamás polgármester:
Kiegészítésként elmondta, a bizottsági üléseken már elhangzott, amennyiben tartalékból
fedezik, akkor azzal a hitel összegét növelnék. A Művelődési Ház intézményvezetője
javasolta, hogy ne adják be a pályázatot.
JAVASLAT: a Görög Demeter Művelődési Ház ne nyújtson be pályázatot közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
a javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
70/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
többször módosított, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdése alapján
nem nyújt be pályázatot
a Görög Demeter Művelődési Ház (4087 Hajdúdorog,
Böszörményi út 5. képviselője: Simon Istvánné
intézményvezető)
közművelődési
érdekeltségnövelő
támogatásra, az intézményvezető kérésére.
Felkéri a város Polgármesterét, hogy a határozatról az érintetteket
szíveskedjen tájékoztatni.
HATÁRIDŐ: 2011. április 14.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester
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16./ NAPIREND
/Írásbeli anyag mellékelve./
KÉRDÉST NEM TETTEK FEL
HOZZÁSZÓLÁSOK:
Csige Tamás polgármester:
Kiegészítésként elmondta, vannak kormányzati felvetések ennek megoldására, véleménye
szerint majd ennek tükrében kellene dönteni. Egyelőre nem tudják, milyen formában lesznek
fenntartva a csatornák.
Tóth Mihály települési képviselő:
Hozzászólásában elmondta, örül neki, hogy ismét aktív a Társulás.
JAVASLAT: döntést halaszt a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat által megküldött
szerződés tervezet szerinti közcélú vízilétesítmények üzemeltetésére vonatkozó szerződés
megkötéséről.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
71/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi
LXV. törvény 80. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva, az előkészítés alatt levő jogszabály hatályba lépéséig
döntést halaszt
a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat (4090 Polgár,
Hősök útja 25., képviselő: Balogh József igazgató) által
megküldött
szerződés
tervezet
szerinti
közcélú
vízilétesítmények üzemeltetésére vonatkozó szerződés
megkötéséről.
Felkéri a város Polgármesterét, hogy
értesítéséről szíveskedjen gondoskodni.
HATÁRIDŐ: 2011. április 22.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester

az

érintettek

Csige Tamás polgármester:
Tájékoztatásul elmondta, hogy volt olyan bizottság, amely nyílt ülés keretében tárgyalta a
Projekt-előfinanszírozási hitel igénybevételéről szóló előterjesztést, ezért felteszi szavazásra.
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JAVASLAT: Zárt ülés keretében tárgyalja a Projekt-előfinanszírozási hitel igénybevételéről
szóló előterjesztést.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással
mellett a javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 4 tartózkodással
mellett a következő határozatot hozta:
72/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi
LXV. törvény, valamint Hajdúdorog Város Önkormányzat
Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló módosított 7/1999. (VI. 01.) KT.
rendelet 14. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
zárt ülés keretében tárgyalja a
Projekt-előfinanszírozási
előterjesztést.

hitel

igénybevételéről

szóló

Felkéri a város polgármesterét, hogy a határozat tartalmáról
az érintetteket tájékoztatni szíveskedjen.
HATÁRIDŐ: 2011. március 22.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester
KÜLÖNFÉLÉK, EGYEBEK:
„A” Különféle:
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, a Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Bizottság javasolta pályázat kiírását a
hajdúdorogi civil- és sportszervezetek részére. Tudnak róla dönteni, de kötelezettséget nem
tudnak rá vállalni. A 2009. évi pályázati felhívás alapján kerüljön kiírásra.
JAVASLAT: pályázat kiírására a hajdúdorogi civil- és sportszervezetek részére a 2009. évi
pályázati felhívás alapján, azt aktualizálva.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
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73/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított
1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva
pályázatot hirdet
a hajdúdorogi civil- és sportszervezetek részére a 2009.
évi felhívás alapján, azt aktualizálva.
Felkéri a város Polgármesterét, hogy a határozatról az
érintetteket szíveskedjen tájékoztatni.
HATÁRIDŐ: 2011. március 28.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester
„B” Különféle:
Mislovics Andrea települési képviselő javaslatára a következő javaslatot tette fel Csige Tamás
polgármester szavazásra.
JAVASLAT: Díszpolgári cím, a Hajdúdorog Városáért Emlékérem és a Hajdúdorogért
Emléklap kitüntető címek adományozásához felhívás készítésére.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag a
javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 9 igen szavazattal, egyhangúlag az
alábbi határozatot hozta:
74/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított
1990. évi LXV. törvény 10.§ (1) bekezdés c.) pontja alapján
felhívást tesz közzé
Díszpolgári cím, a Hajdúdorog Városáért Emlékérem és a
Hajdúdorogért Emléklap kitüntető címek adományozásához.
Felkéri a város Polgármesterét, hogy a határozatról az
érintetteket szíveskedjen tájékoztatni.
HATÁRIDŐ: 2011. április 08.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester

„C” Különféle:
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Csige Tamás polgármester:
Elmondta, a következő ülésen megküldésre fog kerülni az SZMSZ, hogy pontosításra
kerülhessen, valamint egy egyeztető megbeszélést is fog kezdeményezni ennek a tárgyában.
Jogilag egyértelmű, hogy a CD, az elektronikus anyag írott formában.
Debreczeni Csaba települési képviselő:
Hozzászólásában elmondta, nem szeretnének azon vitatkozni, hogy mi számít írásnak és mi
nem. A munkához a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A Bizottság feladatot kapott a
Pénzügyi, Gazdasági és Szociális Bizottságtól, amelyet elvégzett.
JAVASLAT: soron következő ülésén kerüljön előterjesztésre Hajdúdorog Város
Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló módosított 7/1999. (VI. 01.) KT. rendelet 11. § (2)
bekezdésének pontosítása.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
a javaslatot elfogadta.
Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselőtestülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
75/2011. (III. 22.) KT. határozat
Hajdúdorog Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a
helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított
1990. évi LXV. törvény 18.§ (1) bekezdése alapján
kerüljön pontosításra
a soron következő ülésén Hajdúdorog Város
Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló módosított 7/1999. (VI.
01.) KT. rendelet 11. § (2) bekezdése.
Felkéri a város Polgármesterét, hogy a határozatról az
érintetteket szíveskedjen tájékoztatni.
HATÁRIDŐ: 2011. április 12.
FELELŐS: Csige Tamás polgármester
„D” Különféle:
Orosz Imre települési képviselő:
Javasolta, a Városnap továbbra is adjon lehetőséget a kamaráknak, hogy a vállalkozóvá válás
segítéséről tájékoztatni tudják a vállalkozókat, illetve azokat, akik ezután kívánnak azzá válni.
Csige Tamás polgármester:
Elmondta, már történt a kamarával egyeztetés, illetve a Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal.
A kiállítókon kívül eddig nem igazán sikerült másokat is megszólítani, talán az időpont nem
megfelelő.

