
 

 

 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2014. október 22-én 18.00 órakor kezdődött alakuló üléséről. 
 
Jelen vannak:  Dr.Sóvágó László polgármester, Holoda Attila, Marosi 
György Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kállai 
István, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán 
képviselők, Dr.Vincze Ferenc jegyző, Dr. Úr Attila Bendegúz a Választási 
Bizottság elnöke, a Polgármesteri Hivatal irodavezetői, a városban működő  
gazdálkodó szervezetek vezetői, illetve más meghívottak, dr. Korpos 
Szabolcs technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető. 
 
Dr. Sóvágó László: A Himnusz és a szavalat elhangzását követően 
üdvözölte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. 
Elmondta, hogy Dr. Györgyi Zoltán hozzá eljuttatott nyilatkozatában 
lemondott képviselői mandátumáról. A jelölő szervezetnek 30 nap áll 
rendelkezésére új jelöltet állítani. 
 
A meghívó szerinti napirendet javasolta elfogadásra, javaslatával a 
képviselők kézfeltartásos szavazással egyhangulag egyetértettek. 
 
Ezt követően felkérte a Helyi Választási Bizottság elnökét szóbeli 
tájékoztatója megtartására.  
 

N A P I R E N D  :   
 

 

1. A választási bizottság szóbeli tájékoztatója az önkormányzati választás 
eredményéről 
Előadó: Dr. Úr Attila Bendegúz, a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
2. Eskütételek: 
 

 önkormányzati képviselőké 
 
 Esküvevő: polgármester 
 

 polgármesteré 
 
Esküvevő: választási bizottság elnöke 
 
 Ezt követően az esküokmányok aláírására kerül sor. 
 
3. A polgármester beszéde 
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Napirendi pontok megtárgyalása: 
 
4. Előterjesztés a szervezeti és működési szabályzat módosítására  
Előadó: polgármester 
 
5. Előterjesztés a bizottságok megválasztására, nem képviselő tagjaik 
eskütétele 
Előadó - esküvevő: polgármester 
 
6. Alpolgármester-választás titkos szavazással (szóbeli előterjesztés) 
Javaslattevő: polgármester, lebonyolító: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
SZÜNET (a titkos szavazás idejére) 
 
7. Alpolgármesteri eskütétel 
Esküvevő: polgármester 
 
8. Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására 
Előadó: polgármester 

 

 

Első napirend: 

 
Dr. Úr Attila Bendegúz: A 2014. október 12-én tartott helyi önkormányzati 
választás és nemzetiségi önkormányzati választás a városban a megszokott 
módon rendben, jogszerűen, szakszerűen és gyorsan zajlott le. A helyi 
választási bizottságba, valamint a szavazóköri szavazatszámláló 
bizottságokba a jelölő szervezetek, független jelöltek kellő számban 
delegáltak tagokat, ami nagyban elősegítette a választópolgárok megfelelő 
kiszolgálását is. A választási szervek áldozatos munkáját ezúton is 
megköszöni. 
 
A választási névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 19.834 volt. 
Közülük szavazóként megjelent 8.415 fő (42,43 %). 
 
A választás eredménye a következő: 
 
Polgármester-választás: 
 
1. Dr. Sóvágó László (Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért 
Egyesület)        5400 (65,19 %) 
2. Dr. Györgyi Zoltán (Fidesz-KDNP)    2884 (34,81 %) 
 
Dr. Sóvágó László megválasztott polgármesternek gratulál és jó munkát 
kíván. 
 
Az egyéni választókerületi képviselő-választás megválasztott képviselői: 
 
(A 8 körzetből 6-ban az Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért 
Egyesület jelöltjei győztek.) 
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1. számú választókerület: Holoda Attila István  540 (53,05 %) 
(Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület) 
 
2. számú választókerület: Marosi György Csongor 553 (46,86 %) 
(Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület) 
 
3. számú választókerület: Harsányi István  522 (45,67 %) 
(Fidesz-KDNP) 
 
4. számú választókerület: Antalné Tardi Irén  479 (44,77 %) 
(Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület) 
 
5. számú választókerület: Orosz János József  404 (42,26 %) 
(Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület) 
 
6. számú választókerület: Kállai István Elek  455 (47,05 %) 
(Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület) 
 
7. számú választókerület: Kanizsay György Béla 444 (55,09 %) 
(független) 
 
8. számú választókerület: Máté Lajos   438 (41,60 %) 
(Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület). 
 
A kompenzációs listáról mandátumot szerzett 3 képviselő: 
 
9. Dr. Györgyi Zoltán (Fidesz-KDNP) 
10. Jónás Kálmán (Jobbik Magyarországért Mozgalom) 
11. Kocsis Róbert (Fidesz-KDNP) 
 
A megválasztott önkormányzati képviselőknek gratulál és jó munkát kíván. 
 
A nemzetiségi önkormányzati választások eredményei: 
 
Itt csak a külön névjegyzékbe felvettek szavazhattak, az erre szolgáló egy 
szavazókörben. Városunkban roma és német nemzetiségi választás volt. A 
névjegyzékben 97, illetve 9 fő szerepelt, közülük szavazóként 30, illetve 4 fő 
jelent meg, akik 3-3 jelöltre szavazhattak. 
 
A megválasztott képviselők: 
 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat (mindegyik a Lungo Drom jelöltje) 
 
1. Horváth Lajos  
2. Ludmányi Patrikné  
3. Vadász Lászlóné  
 
Német Nemzetiségi Önkormányzat: (mindegyik a Szatmári Németek 
Egyesületének jelöltje) 
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1. Jagarics Ferenc  
2. Radácsi Gusztáv  
3. Sütő Róbert   
 
A megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselőknek gratulál és jó 
munkát kíván. 
 
Köszöni a figyelmet. 
 

Második napirend:  
 
A polgármester, majd a képviselők eskütételére és az esküokmány 
aláírására került sor. 
 

Harmadik napirend:  
 
Dr.Sóvágó László: Bár hetedik alkalommal tettem le a polgármesteri esküt, 
közel sem rutinról van itt szó. Olyan esemény ez életemben, amely mindig 
felszínre hozza a bennem is meglévő érzelmeket, életre szóló élményt ad. 
Sohasem kezdtem másként, most is így cselekszem: köszönöm 
Hajdúszoboszló városának, hogy polgármesterré választott, hogy hosszú idő 
után is alkalmasnak tart e poszt betöltésére. Köszönöm a biztatást, a 
segítséget, a szavazáson történő részvételt. Külön örömömre szolgál, hogy 
érezhető különbséggel választottak meg, nem egy hajszálon múlott a 
sorsom. Nem mindegy ez. A jelentős szavazatkülönbség határozottabbá 
tesz, cselekvésre sarkall. 
A választás már a múlt, csak annyiban érdemes vele foglalkozni, amennyire 
hatással van a jövőre. Azon történéseket kell megragadni, amelyek 
Hajdúszoboszló jövőjét is alakítják. Nem szalad el velem a szekér, ha azt 
mondom, a választások abszolút győztese az Összefogás Hajdúszoboszlóért 
és a Jövőért Egyesület, amely a 8 egyéni körzetből hatban diadalmaskodott. 
A város nemet mondott a "csak a FIDESZ" szlogenre. Az, hogy egy civil 
szervezet felhatalmazást kapjon arra, hogy a város vezető ereje legyen, 
példa nélküli.  
Az Összefogás Hajdúszoboszlóért 2/3-addal nyert és 2/3-dal mindent meg 
lehet csinálni - mondják. Én ez ellen évek óta tiltakozom. Mi be fogjuk 
bizonyítani, hogy a meglévő többséggel nem élünk vissza, megegyezésre 
törekszünk. Figyelembe vesszük a különféle álláspontokat, nem ad hoc 
jelleggel döntünk, nem hisszük, hogy csak mi fogalmazhatunk meg jó 
gondolatokat, hallgatunk a városban működő szervezetek, pártok szavára, 
betartjuk az önkormányzat szabályzatait. Én szeretnék hiteles ember 
maradni, ami ellen küzdöttem, azt nem teszem. Kevés politika, nekünk a 
város ügyeivel kell foglalkozni. Az előttünk álló feladatok pártsemlegesek, 
közös célunk azok megoldása. 
A biztos nyerés tudatában sem veszítem el józan ítélőképességemet, 
továbbra is azon elvek vezérelnek, amelyeket számtalan alkalommal 
megfogalmaztam a nyilvánosság előtt. A demokratikus szabályok betartása, 
az "erőből" politizálás elvetése, a teljes nyilvánosság, a megfontoltság és 
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higgadtság, ellenfeleim megbecsülése és meghallgatása, a köz érdekének 
képviselete. 
A szavazás eredményéből nem azt a következtetést vontam le magamnak, 
hogy minden mehet a régi úton. Úgy érzem, hogy személyem iránt megvan a 
bizalom, de a munka magasabb szintű folytatását várják. Eddig nem 
tapasztalt számban új képviselők is vannak a testületben, ez újabb lökést 
adhat, friss gondolatok, elképzelések megjelenítését eredményezheti. A 
tapasztalat és az újszerűség, a megfontoltság és a lelkesedés ötvözése 
csodákra képes. 
Egyes politikusok azzal riogattak bennünket, hogy nem kapnak pénzt azon 
városok, ahol nem kormánypárti a polgármester. Én ezt egy szerencsétlen 
kampányfogásnak tekintem. Adatokkal bizonyítható, hogy - kormánytól 
függetlenül - a város mindig sikeresen pályázott, a teljes csatornázottság, a 
fürdő fejlesztései, a városközpont (művelődési központ) átépítése is így 
történhetett meg. Nem feltételezem, hogy Hajdúszoboszló lakosságát a 
FIDESZ súlyos választási veresége miatt büntetné a kormány, az első ilyen 
jelre a város polgárainak segítségét kérem. No és megválasztott fideszes 
országgyűlési képviselőnk, Bodó Sándor sem hiszem, hogy eltűrné a 
hátrányos megkülönböztetést, hiszen ő is célul tűzte ki Hajdúszoboszló 
fejlesztését. És itt vannak a testület fideszes tagjai, tudom, hogy szívügyük a 
város sorsa, fellépnének "megbüntetésünk" ellen. 
Az 1298/2014. (V.5.) Korm. sz. határozatból következően annyi már biztos, 
hogy a következő években 1,3 milliárd forint fejlesztésre szánt pénzt kap a 
város, de további pályázati kiírások is várhatók. Szeretném hinni, hogy 
ígérgetések helyett 2015-ben megkapjuk a jó gazdálkodásunkért bennünket 
megillető 200 millió Ft-ot is. 
A kampány során is azt vallottam, hogy nem elsősorban a jelölteknek kell 
programot alkotni, hanem fel kell ismerni a lakossági elvárásokat. Közülük a 
megvalósíthatók, a közérdeket szolgálók képezik a jövő feladatait. 
A legtöbb kritika, elvárás, vita a munkahelyteremtést érintette. Elöljáróban 
szögezzük le, a városban a munkanélküliség nem éri el a régiónkban létező 
igen szomorú mutatókat. A legfőbb gond, hogy a vendéglátáson kívül, 
különösen a képzett fiatalok számára nincs elhelyezkedési lehetőség. 
Tudom, ez nem vigasz, de attól még tény, hogy a probléma országos jellegű, 
nem véletlenül dolgozik több százezer fiatal külföldön. A kormány 2010-ben 1 
millió új munkahelyet ígért, amelynek csak kis hányada teljesült. Azért a 
kormány ígérte, mert elismerte, hogy döntően az ő feladata, hatásköre 
munkahelyek teremtése. Természetesen önkormányzati szinten is van 
teendő, erről - szakemberek bevonása, meghallgatása után - még ebben az 
évben tájékoztatni fogjuk a közvéleményt. Nem véletlenül teszek javaslatot 
elismert gazdasági szakértő alpolgármesterként történő megválasztására 
sem.  
Minden a kampányban elhangzott javaslatot megvizsgálunk, 
megvalósíthatóságuk esetén beépítjük azokat gazdaságfejlesztési 
terveinkbe. Várjuk a városban működő szervezetek javaslatait, elképzeléseit, 
készek vagyunk a párbeszédre. Most minden javaslatra, tervezett 
intézkedésre - idő hiányában - nem térhetek ki, néhány fontos dologról 
azonban szólni szeretnék. 
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Elkerülhetetlen a szabadtéri színpad átépítése, pályázati lehetőség esetén 
egy új sport- és szabadidő-központ építése. A fejlesztési célok 
megvalósításával arra kell törekedni, hogy az életminőség a város 
peremkerületeiben is javuljon. Bár az oktatás szakmai irányítása már nem 
önkormányzati feladat, az épületek állagának megőrzése, javítása a 
Hajdúszoboszlón élők érdekeit szolgálja. 
Felül kell vizsgálni a hulladékszállítási rendszert, ideértve esetleges további 
szociálisan indokolt kedvezmények bevezetését. A legfontosabb cél az 
lenne, hogy a hulladékszállítási díj arányban legyen az elszállított hulladék 
mennyiségével.  
A parkolási rendszer is a közvélemény figyelmének középpontjában áll. 
Alapvetően támogatandó, hogy a helyi lakosok kedvezményesen vegyék 
igénybe a szolgáltatást, de tekintettel kell lenni - különösen nyáron - a 
nagyszámban városunkba látogatók igényeire is.  
A kampányban kiemelt szerephez jutott egy olyan rendszer felvillantása, 
amely a szoboszlói polgároknak bizonyos kedvezményeket nyújtana. Ha 
túltesszük magunkat a kampányban szokásos "álmodjunk nagyot" 
szemléleten, tisztán látnunk kell, ha a város szolgáltatásaiból adunk 
kedvezményt (parkolás, fürdés, szemétszállítás stb.), akkor azt a város 
pénzéből pótolni is kell. Hogy egyéb szolgáltatásokra (vendéglátás, üzletek 
stb.) is lehetőséget nyújtson a kártya, döntően a vállalkozóktól függ, a 
többszöri, de kisebb haszon reményében hajlandók-e áldozatot vállalni. Meg 
kell mondani, ilyen irányú kezdeményezések eddig is voltak, kevés sikerrel. 
Most nagyobb szakmaisággal, több meggyőzéssel újrakezdjük szervezését.  
Megépül a műfüves labdarúgópálya, ígéretet kaptunk a sporttelep 
rekonstrukciójának támogatására. A pályázati lehetőségek megteremtése 
esetén készek vagyunk a piac befedésére. Útjaink felújítását is folytatni 
fogjuk. A turizmus fejlesztésére továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani.  
Egy város sikeressége sok dologtól függ. Meglévő adottságai 
kihasználásától, a lakosság tenni akarásától, összefogásától, a különféle civil 
szervezetek erejétől, és természetesen a várost irányítók személyétől. A 
várost nem egy ember irányítja, hanem a lakosok által megválasztott testület. 
Közös a felelősségünk, cselekedjünk együttesen. Ha mindenki megteszi a 
tőle elvárhatót, jelentős eredmények születhetnek. A sikerek nem maguktól 
képződnek, azokért keményen meg kell dolgozni. Mindenkinek a saját 
területén. Nem kell feltétlenül nagy dolgokra gondolni. Lakókörnyezetünk 
rendbetétele, rendben tartása, a közösségi értékek védelme, a rászorulók 
segítése, ezek a legegyszerűbb polgároktól is elvárhatók. Hiteles kritika attól 
fogadható el, aki maga is mindent megtesz a sikerért.  
Építsük tehát együtt ezt a számunkra kedves várost, bízzunk a közösség 
erejében. Legyünk büszkék eredményeinkre, de tegyünk a jobb és szebb 
jövő érdekében. 

     

Negyedik napirend: 
 
Dr.Sóvágó László: A törvényi változások miatt szükséges az SZMSZ 
módosítása, amellyel előzetes egyeztetés alapján a képviselők egyetértettek.  
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kállai István, 
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Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán) 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést 
és az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés a) és d) pontjaiban foglalt feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. 
§ (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Az önkormányzat a választópolgárok felhatalmazásából önállóan, 
demokratikusan gyakorolja a helyi közhatalmat, intézi a település 
közügyeit, biztosítja a helyi közszolgáltatásokat, ellátja a helyi 
közfeladatokat.” 
 
(2) A rendelet 2. § (5) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„(5) Önkormányzati média a „Hajdúszoboszló Városi Lap” az 
önkormányzat hivatalos lapja (a továbbiakban: városi lap), az 
önkormányzati honlapok (turisztikai: www.hajduszoboszlo.hu, 
közigazgatási: www.hajduszoboszlo.eu) valamint a Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió (a továbbiakban: Városi Televízió).” 
 
(3) A rendelet 7. § (4), 9. § (3), 16. § (2), 18. § (2), és a 36. § (3) 
bekezdéseiben szereplő „önkormányzati honlap” kifejezés helyébe az 
„önkormányzati közigazgatási honlap” kifejezés lép. 
 
(4) A rendelet 4. § (2) bekezdésének második mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„A képviselők az esküt előtte teszik le, a polgármester a képviselő-
testület előtt, majd az alpolgármester a polgármester előtt.” 
 
(5) A rendelet 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 

http://www.hajduszoboszlo.hu/
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„(1) A képviselő-testület a megalakulását követő 6 hónapon belül az 
Mötv. szerinti középtávú stratégiai céljait legalább 5 évre meghatározó 
gazdasági programot fogad el, a polgármester előterjesztése alapján.” 
 
(6) A rendelet 9. § (5) bekezdésének második mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„A Mötv-ben foglaltakon túl halaszthatatlanul sürgős esetnek kell 
tekinteni és a rendkívüli ülést haladéktalanul össze kell hívni:” 

 
(7) A rendelet 22. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
 
"A képviselő-testület bizottsági szervezetét az alábbiak szerint 
határozza meg: 
 
a) pénzügyi, gazdasági bizottság  9 taggal 
b) városfejlesztési, műszaki bizottság  7 taggal 
c) turisztikai bizottság    7 taggal 
d) kulturális, sport, nevelési bizottság  7 taggal 
e) igazgatási, szociális, ügyrendi bizottság 7 taggal 

 
(8) A rendelet 9. § (1), 11. § (2) és a 30. § (1) bekezdéseiben szereplő 
„ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság” elnevezés „pénzügyi, gazdasági 
bizottság” kifejezésre változik. 
 
(9) A rendelet 15. § (2), 17. § (3), 18. § (5), 22. § (3) és 26. § (1) 
bekezdéseiben szereplő „ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság” elnevezés 
„igazgatási, szociális, ügyrendi bizottság” kifejezésre változik. 
 
(10) A rendelet 32. § (4) bekezdésének utolsó mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási időn kívüli munkaidőben is 
fogadja a halaszthatatlan ügyben érkezett ügyfelet.” 
 
(11) A rendelet 7. § (2) bekezdésének h) pontjában, 9. § (4) bekezdés f) 
pontjában, és a 17. § (4) bekezdésében szereplő „kisebbségi” kifejezés 
helyébe a „nemzetiségi” kifejezés lép. 
 
(12) A rendelet 36. § (6) bekezdés 10. számú függelékének elnevezése 
helyébe a következő elnevezés lép: 
 
„Együttműködési Megállapodás Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
és a Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzat között.” 
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2. § 
 
Hatályát veszti a rendelet 10. §-ának (3) bekezdése, valamint a rendelet 
35. §-a. 
 

3. § 
 
E rendelet a mai napon, 2014. október 22-én, a következő napirend 
tárgyalásának megkezdésekor lép hatályba. 
 

Ötödik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: Az önkormányzati tevékenységben fontos szerep hárul 
a bizottságokra. A korábbi struktúra lényegét megtartó módon tettem 
javaslatot a bizottságok megválasztására, de 7 helyett 5 bizottság 
létrehozását indítványozva.  
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr.Sóvágó László, Holoda Attila, Marosi 
György Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz János, Kállai 
István, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, Jónás Kálmán) 
szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

140/2014. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése és az 57. § (1) 
bekezdése, valamint az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzata alapján bizottságait az alábbiak szerint választja meg: 
 
1. Pénzügyi, Gazdasági Bizottság: 
 
Elnöke: 
1. Marosi György Csongor 
Képviselő tagjai: 
2. Antalné Tardi Irén 
3. Kállai István Elek 
4. Kanizsay György Béla 
5. Harsányi István 
Nem képviselő tagjai: 
6. Juhász Géza 
7. Kolozsvári Csaba 
8. Képíró Ákos 
9. Szabó Marianna 
 
2. Városfejlesztési, Műszaki Bizottság: 
 
Elnöke: 
1. Kállai István Elek 
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Képviselő tagjai: 
2. Marosi György Csongor 
3. Orosz János József 
4. Harsányi István 
Nem képviselő tagjai: 
5. Kovács Károly 
6. Kanizsay Béla 
7. Árva Gergő 
 
3. Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottság: 
 
Elnöke: 
1. Kocsis Róbert 
Képviselő tagjai: 
2. Orosz János József 
3. Antalné Tardi Irén 
4. Jónás Kálmán 
Nem képviselő tagjai: 
5. Kotyuga Viktória 
6. Haller Lászlóné 
7. Szöllősi Kálmánné 
 
4. Turisztikai Bizottság: 
 
Elnöke: 
1. Máté Lajos 
Képviselő tagjai: 
2. Marosi György Csongor 
3. Kanizsay György Béla 
4.  
Nem képviselő tagjai: 
5. Szabóné Bordán Róza 
6. Guglenkó Márk Dávid 
7. Dr. Ináncsy Ernő 
 
5. Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság: 
 
Elnöke: 
1. Jónás Kálmán 
Képviselő tagjai: 
2. Máté Lajos 
3. Kocsis Róbert 
4.  
Nem képviselő tagjai: 
5. Kiss Klára 
6. Kiss Zoltán 
7. Zagyva Tamás 
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A Felügyelő Bizottságok tagjainak javaslatával az alábbiak szerint 
egyetért, erre a következő, novemberi ülésre megfelelő előterjesztést 
kér.  
 
Felügyelő bizottságok: 
 
Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Felügyelő Bizottsága: 
 
Elnöke: 
1. Antalné Tardi Irén 
Tagjai: 
2. Dr. Pinczés Róbert 
3. Nagy István 
 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Felügyelő 
Bizottsága: 
 
Elnöke: 
1. Orosz János József 
Tagjai: 
2. Gönczi Lajos 
3. Széles Krisztián 
 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága: 
 
Elnöke: 
1. Istók Csaba 
 
Határidő:  felügyelő bizottságokra 2014. november 30.  
Felelős: jegyző  

 
A bizottságok nem képviselő tagjai esküt tettek a polgármester előtt, majd 
aláírták az esküokmányt.  

 

Hatodik napirend: 
 
Dr. Sóvágó László: A 6. napirendi pont következik, ami titkos szavazást 
igényel majd a törvény szerint. A szervezeti és működési szabályzat 1 
társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztásáról rendelkezik. 
Alpolgármesternek Holoda Attila önkormányzati képviselőt javasolja 
megválasztani. A titkos szavazást az ügyrendi bizottság bonyolítja le, 
amelyre a jegyző úr irodájában kerül sor. A szavazás idejére néhány perc 
szünetet rendel el. 
 
A titkos szavazást követően, annak jegyzőkönyvébőlidézte, hogy a leadott 
szavazatok száma 11, az érvényes szavazatok száma 9. 
Holoda Attilára leadott igen szavazatok száma 9. A titkos szavazás 
eredményeként megállapítja, hogy a képviselők Holoda Attilát társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré választották. Gratulál és eredményes 
munkát kíván.  
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141/2014. (X.22.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
társadalmi megbízatású alpolgármesterré titkos szavazással Holoda 
Attila önkormányzati képviselőt választotta.  
 
Határidő: - - - 
Felelős:   - - - 

 
 

Hetedik napirend:  
 
Holoda Attila alpolgármester esküt tett a polgármester előtt.  

 

Nyolcadik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: Alpolgármester Úr tiszteletdíjának és költségtérítésének 
megállapítása az utolsó napirendi pont ma. Írásos előterjesztésében ezekre 
a törvény szerint lehetséges legalacsonyabb mértékben tett javaslatot. 
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr.Sóvágó László polgármester, Holoda 
Attila, Marosi György Csongor, Harsányi István, Antalné Tardi Irén, Orosz 
János, Kállai István, Kanizsay György Béla, Máté Lajos, Kocsis Róbert, 
Jónás Kálmán) szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

142/2014. (X. 22.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 183.231 Ft-ban, 
költségtérítését havi 27.485 Ft-ban állapítja meg, a 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 80.§-ának (2) és (3) bekezdései alapján. 
 
Határidő: 2014. október 31. 
Felelős: jegyző 

 
 

A képviselő-testület alakuló ülése a Szózat elhangzását követően 19.10 
órakor  befejeződött. 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

  Dr.Sóvágó László               Dr.Vincze Ferenc  
      polgármester                                                        jegyző 

 


