
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. március 23-án 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc 
termében kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János képviselők, Dr. Korpos Szabolcs megbízott jegyző; 
Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Szilágyiné Pál 
Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes; Kunkliné Dede Erika 
egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes; Huczka János technikus; 
Molnár Viktória jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő állampolgárok. 

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
testület határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő napirendek 
elfogadását és megtárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy kiküldésre került 
három egyéni képviselői indítvány, melyek felvételéről szavaznia kell a 
képviselő-testületnek, illetve egy zárt ülési anyag is kiosztásra került, annak 
napirendre vételéről is szavazni szükséges.   
 
A képviselő-testület Kanizsay György Béla multifunkciós sportcsarnok 
építéséről szóló egyéni képviselői indítványa napirendre vételét 5 igen 
(Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, 
Dr. Sóvágó László), 4 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor) és 2 tartózkodás Marosi György Csongor, Orosz 
János) mellett (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) nem támogatta; 
 
Jónás Kálmán köztisztviselői illetményemelésről szóló egyéni képviselői 
indítványa napirendre vételét 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta;  
 
Jónás Kálmán korrupcióellenes harcról szóló egyéni képviselői indítványa 
napirendre vételét 9 igen (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Máté Lajos, Dr. Sóvágó László) és 3 nem (Marosi György Csongor, Németi 
Attila Sándor, Orosz János) szavazat mellett (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt)támogatta; 
 
kifogás elbírálásáról szóló előterjesztés napirendre vételét 12 igen szavazat 
(Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 12 fő vett 
részt) és a következő határozatot hozta:  
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41/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND:  
 
1. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról. 
Előadó: kapitányságvezető 
 
2. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2016. évi 
munkájáról. 
Előadó: polgárőrség elnöke 
 
3. Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2016-os működéséről. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
4. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. évi 
működéséről szóló beszámolóhoz. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
5. Előterjesztés óvodai körzethatárok jóváhagyására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Előterjesztés főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatban. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés a Dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes 
kérésének támogatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés alapítványok támogatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9. Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosításáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés forrás biztosítására közterületek felújítása céljára. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés intézmény-felújítás céljára történő pénzügyi forrás 
biztosítására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
13. Előterjesztés az FGSZ Földgázszállító Zrt. támogató 
felajánlásával kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
14. Előterjesztés pályázati lehetőségről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervéről. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
16. Előterjesztés szabadidő központ létrehozására. 
Előadó: polgármester 
 
17. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetőjének megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi felhívásról. 
Előadó: polgármester 
 
18. Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában 
(köztisztviselői illetményemelés).  
Előadó: indítványozó képviselő  
 
19. Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában 
(korrupcióellenes harc).  
Előadó: indítványozó képviselő 
 
20. Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzet 
fanyesésekkel kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés önkormányzat által nyújtott lakáshitel visszafizetésének 
hátralékosairól. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
2. Előterjesztés első lakáshoz jutók támogatása ügyében benyújtott 
fellebbezésére. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
3. Előterjesztés kifogás elbírálásáról.  
Előadó: megbízott jegyző  

 

Első napirend:  
 
Tájékoztató Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos 
feladatokról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Gali Sándor kapitányságvezető, illetve 
Barnai János rendőr-ezredes.  
 
Dr. Gali Sándor: Röviden ismertette a beszámolóban leírtakat.  
 
Holoda Attila: A közlekedési balesetek számának növekedése 
összefüggésben áll-le a turisztikai szezonnal, van-e ilyen kimutatás?  
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Dr. Gali Sándor: Az elmúlt évek közlekedési statisztikáit nézve nulla és négy 
között van az ideérkező turisták által okozott közlekedési balesetek száma, 
tehát elmondható, hogy nincs összefüggés.  

 
Majoros Petronella: A mezőőrökkel való kapcsolattartásról is szó esik. Ez a 
kapcsolat hogyan alakul a mezőőrökkel, vannak-e hiányosságok, amelyek 
megoldásra várnak az önkormányzat részéről? Az ifjúság irányában végzett 
prevenciós tevékenységet szeretné méltatni. A kábítószerről kevés szó esett 
ebben az anyagban, de a híradásokban hallható, hogy jelen van a városban. 
Milyen mértékű a kereskedelem? Mennyire van jelen?  

 
Dr. Gali Sándor: A mezőőrökkel való kapcsolattartás élő, szezonális jellegű. 
Alapvetően a körzeti megbízottakkal vannak kapcsolatban a mezőőrök. A 
rendőrség számára az idei évben célkitűzés a fokozottabb együttműködés, 
de a gyakorlati megvalósítást még nem dolgozták ki. A kábítószeres 
bűnözéssel kapcsolatosan egy kereskedőt derítettek fel, ezen kívül 12 
büntetőeljárást folytattak, két esetben állapították meg, hogy nem történt 
bűncselekmény. Ezen kívül 10 esetben 7 hajdúszoboszlói lakos volt, aki 
fogyasztott kábítószert. Egy eljárásban pedig új pszichoaktív szerrel történt 
visszaélés.  

 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

42/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 

Második napirend:  
 
Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2016. évi 
munkájáról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nemes Gyula, a Hajdúszoboszlói Polgárőr 
Közhasznú Egyesület elnöke.  
 
Nemes Gyula: Szeretné megköszönni Polgármester Úrnak, a képviselő-
testületnek, illetve a Városgazdálkodási Zrt vezérigazgatójának a támogatást, 
amellyel hozzájárultak a polgárőrség működéséhez.  
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Jónás Kálmán: Megköszöni a polgárőr egyesületnek elvégzett munkájukat 
és utal a következő napirendre, melyben a mezőőrség munkájával 
kapcsolatosan kiemelték, hogy kevesen vannak, ezért a külterületi utakon, 
kertségekben végzett szolgálat érdekében nagyon fontos lenne egy 
gépjármű beszerzése. A következő ülésre be fogja nyújtani az ide vonatkozó 
támogatási igényt, hogy a város biztosítson keretet gépjármű beszerzéséhez, 
hogy a kertségekben lakók is biztonságban érezhessék magukat.   

 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

43/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Polgárőr Közhasznú Egyesület 2016. évi munkájáról 
szóló beszámolót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 

Harmadik napirend:  
 
Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2016-os működéséről. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta a beszámolót.  

 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság is 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a beszámolót.  

 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

44/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezei 
őrszolgálat 2016. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 
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Negyedik napirend:  
 
Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. évi 
működéséről szóló beszámolóhoz. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Kocsis Tibor az ÉMKK Zrt. közszolgáltatási 
igazgatója. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

45/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy  
-  az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - Hajdú Volán 
Közlekedési Zártkörű Részvénytársaság jogutódja - a 2013. december 30-
án létrejött Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségének 2016. 
évben eleget tett, s 
- a Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján 
a 2016. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a 
szokásos mértékű nyereség biztosítása érdekében az önkormányzat 
5.166,-eFt összegű önkormányzati működési támogatást biztosít. A 
működési támogatás forrása: 4.758,-eFt a 2016. évi pénzmaradvány, míg 
408,-eFt a 2017. évi városi költségvetés általános tartalék kerete. 
- Közszolgáltatási Szerződés vonatkozó előírásaiban foglaltak alapján a 
bevételekkel nem fedezett indokolt költségek, valamint a szokásos 
mértékű nyereség összege 2016. évben 19.825,-eFt volt.  
 
Határidő: 2017. március 31. 
Felelős:   mb. jegyző 

 

Ötödik napirend:  
 
Előterjesztés óvodai körzethatárok jóváhagyására. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
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46/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
fenntartásában lévő Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda kötelező felvételt 
biztosító körzethatárát a település közigazgatási határával megegyezően 
jelöli ki.  
A tagóvodák körzethatárait az 1. sz. mellékletben meghatározottak szerint 
jelöli ki. 
 
Határidő:  2017. március 23. 
Felelős:    mb. jegyző 

 

Hatodik napirend:  
 
Előterjesztés főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatban. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottsági ülésen Antalné Tardi Irén 
javaslata az volt, hogy a pannókra kifizetett összeg 16 millió Ft legyen, ezt 
támogatta a bizottság.  

 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság az eredeti előterjesztést 
tárgyalta és egyhangúlag támogatta a 20 millió forintos költségkeretet.  

 
Kocsis Róbert: Két összeg hangzott el. Melyikről fognak szavazni? 
 
Dr. Sóvágó László: Mindenki eldönti a szavazatával.  

 
Jónás Kálmán: Ez az előterjesztés már egy lezárult tárgyalás 
eredményeként érkezett ide. Úgy gondolja, utolsó pillanatban nem igazán fair 
lefelé módosítani a szerződéses összeget négy millió forinttal. Korábban nem 
hangzott el, hogy erre 16 millió forint van és nem 20. Arra kéri 
képviselőtársait, hogy az eredeti összeget, a 20 millió Ft-ot fogadják el.  

 
Dr. Sóvágó László: Az árat illetően nem volt megállapodás. A művész úr azt 
kifejtette, hogy valószínűleg 20 millió Ft-ot fog kérni. Tudomásul veszi, 
bármilyen döntés születik, de azt nem lehet mondani, hogy megszegnek 
bármiféle megállapodást.  

 
Jónás Kálmán: A tegnapi nap folyamán kiküldésre került a vállalkozási 
szerződés tervezete, amelynek fizetési ütemezésében a 20 millió forint 
szerepel. Ezért gondolta azt, hogy ez egy egyeztetés eredménye volt, mert 
másképp hogyan lehetne egy vállalkozási szerződést elkészíteni.   

 
Dr. Sóvágó László: Úgy, hogy ezt a szerződés-tervezetet a művész úr 
készítette, nem a hivatal.  

 
A képviselő-testület a módosító indítványt 9 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) 
és 3 tartózkodás (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella) mellett 
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(a döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

47/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

 elfogadja a főtéren elhelyezendő pannókra vonatkozó 1. sz. 
mellékletben kiadott szerződéstervezetet, 

 a 16 millió forint vállalkozási díj a város költségvetésében 
rendelkezésre áll, 

 felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert a vállalkozói szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. március 23. illetve értelemszerűen 
Felelős:   megbízott jegyző 

 

Hetedik napirend:  
 
Előterjesztés a Dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes 
kérésének támogatására. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottsági ülésen Antalné Tardi Irén 
módosító javaslata az volt, hogy 1 millió Ft összeget biztosítson a testület, 
ezt egyhangúlag támogatta a bizottság.  

 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság az eredeti előterjesztést 
tárgyalta és egyhangúlag támogatta az 500.000.- forintos keretösszeget.  
 
Kocsis Róbert: Azzal kapcsolatosan lehet tudni valamit, hogy miért 
javasoltak nagyobb összeget?  

 
Antalné Tardi Irén: Ő terjesztette elő a módosítási indítványt, mivel az őszi 
küldöttség tagjaként látta, milyen körülmények között készülnek ezek a 
táncosok, akik rendszeresen fellépnek Hajdúszoboszlón is. Minimális feltétel 
van meg a gyakorláshoz, úgy gondolja, az 500 ezer forint kevés.  

 
Holoda Attila: Volt szerencséje az azóta lebonyolított fejlesztésen részt 
vennie. Egy rendkívüli esemény következett be a néptánccsoport életében 
azáltal, hogy az unitárius egyház felmondta velük a szerződést. Az ottani 
katolikus egyháztól kaptak egy régi óvodát lehetőségként, ha felújítják. Nem 
nagyon volt idejük azon gondolkodni, hogy mit tesznek. Már az elején 
jelezték felénk, hogy szeretnének valamilyen támogatást kérni. A felújítást 
követően az épület sokkal jobb lehetőséget biztosít számukra, négy 
korosztály táncol az épületben. Úgy gondolja, hogy a testvérvárosi 
kapcsolatra tekintettel is célszerű lenne az eredeti összeg növelése.  

 
A képviselő-testület a módosító indítványt 11 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Majoros Petronella) 
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mellett (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 
 

48/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Dicsőszentmártoni Kökényes Néptáncegyüttes próbatermében a gáz, víz, 
fűtési rendszer felújításához 1.000.000.- forinttal hozzájárul, mely 
összeget a költségvetési tartalékból biztosítja. 
 
Határidő: 2017. március 23., illetve értelemszerűen 
Felelős:   mb. jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés alapítványok támogatására. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést. Egyeztetést követően két javaslatot terjeszt 
elő a bizottság, a Fekete Borbála Alapítvány számára 200.000.- Ft, a 
Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány számára szintén 200.000.- Ft 
támogatást javasol. Felhívja a hivatal figyelmét az alapítványokkal 
kapcsolatos eljárásrend kialakítására, ezidáig még nem történt meg.  

 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, úgy ítélte meg, hogy támogatja ennek a két alapítványnak a 
támogatását, összeget nem javasolt a bizottság. Meg kell jegyeznie, hogy a 
következő hónapokban várhatóan megnő az alapítványok által benyújtott 
kérelmek száma, sürgető szükség van egy egységes eljárásrend 
kialakítására. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a Fazekasházért 
Alapítvány működése eddig látható eredmény nélkül valósult meg, a 
bizottság szeretné, ha a megítélt támogatás megfelelő célra lenne fordítva. A 
bizottság hatáskörébe tartozó kulturális keretre a maximálisan nyújtható 
támogatás 700.000.- Ft.  

 
Jónás Kálmán: Mindenképpen szabályozni kell az alapítványok 
támogatását. Kicsit alacsonynak találja a Fazekasházért Alapítvány részére a 
200.000.- Ft-os támogatást. Nagyon jó múzeumpedagógiai foglalkozásokat 
tartanak. Javasolja 500.000.- Ft támogatás megítélését, azzal a feltétellel, 
hogy ez jól átlátható támogatás legyen.  

 
A képviselő-testület Jónás Kálmán módosító javaslatát, mely szerint a 
Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány részére 500.000 Ft támogatást 
nyújtsanak 5 igen (Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 2 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Németi Attila Sándor) és 5 tartózkodás mellett (Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshozatalban 
12 fő vett részt) nem támogatta;  
 
200.000 Ft támogatás nyújtását az előterjesztésben szereplő alapítványok 
részére 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
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Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta és a következő határozatokat 
hozta: 
 

49/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000 Ft 
összeggel támogatja a Fekete Borbála Alapítvány 2017. évi programjait. 
Az összeg fedezete a költségvetés tartalék kerete.  
 
Határidő: 2017. március 23., illetve értelemszerűen 
Felelős:   mb. jegyző 

 
50/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 200.000 Ft 
összeggel támogatja a Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány 
2017. évi programjait. 
Az összeg fedezete a költségvetés tartalék kerete.  
 
Határidő: 2017. március 23., illetve értelemszerűen 
Felelős:   mb. jegyző 

 

Kilencedik napirend:  
 
Javaslat szociális, gyermekvédelmi rendeletek módosítására. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
rendeletet alkotta:  
 
A 6/2017. (III. 21.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 

Tizedik napirend:  
 
Előterjesztés pénzügyi forrás biztosításáról. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
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döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

51/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Luther 
utcai leállósáv megvalósítására 8.500.000,- Ft pénzügyi forrást biztosít a 
2017. évi költségvetés általános tartalék kerete terhére. 
 
Az „Adósságkonszolidációban részt nem vett ÖK támogatása 2016.” 
költséghelyen biztosított pénzügyi keretösszeghez - közbeszerzési és 
hatósági díjak, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói és 
műszaki ellenőri feladatok ellátásának fedezeteként - további 1 MFt 
keretösszeget biztosít a 2017. évi költségvetés általános tartalék kerete 
terhére. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   mb. jegyző  

 

Tizenegyedik napirend:  
 
Előterjesztés forrás biztosítására közterületek felújítása céljára. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta 
és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

52/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi 
városi költségvetésben a közterületek felújítására 20 Mft összeget biztosít 
az általános tartalék keret terhére, melynek felhasználásáról a hivatal 
javaslata alapján külön előterjesztés keretében dönt. 
 
Utasítja mb. jegyzőt az előkészítéshez szükséges intézkedések 
megtételére.  
 
Határidő: előterjesztés keretfelhasználásra: 2017. júniusi ülés  
Felelős:   mb. jegyző  
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Tizenkettedik napirend:  
 
Előterjesztés intézmény-felújítás céljára történő pénzügyi forrás 
biztosítására. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta 
és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 
Jónás Kálmán: Az előző határozati javaslatban az szerepel, hogy a hivatal 
javaslata alapján még egyszer a testület elé fog kerülni előterjesztésként a 
20 millió forint felhasználása. Ebben az 50 millióról szóló határozati 
javaslatban ez a mondat nem szerepel. Javasolja beemelni ezt a mondatot.  
 
Marosi György Csongor: Lassan 20 éves szabály, hogy a gazdasági és a 
városfejlesztési bizottságok együttesen döntenek az intézmény-felújításokról 
és a beruházások megtörténte után utólag tájékoztatóban kerülnek testület 
elé az elvégzett felújítások.  
 
Orosz János: Van egy öt tagú bizottság, amely előzetesen felméri a felújítási 
igényeket. Jóval több az igény, mint az 50 millió forint.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A város költségvetési rendelete tartalmazza, hogy 
ennek a két bizottságnak adta a képviselő-testület azt a hatáskört, amely az 
intézmény-felújítási keret felhasználására vonatkozik.  
 
Jónás Kálmán: Ő ezeket megérti, de nem látja akadályát annak, hogy 
érkezzen egy tájékoztató az 50 millió forint felhasználásáról a következő 
ülések valamelyikére.  
 
Marosi György Csongor: Egyetért, csak jelezni kívánja, hogy képviselőtársa 
kérése a költségvetési rendelet módosításáról szól.  
 
Dr. Sóvágó László: Semmi akadályát nem látja, hogy a bizottságok döntése 
után tájékoztatót kapjon minden képviselő.  
 
Orosz János: Jónás képviselőtársát szívesen látja intézménybejáráskor.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

53/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. 
évben 50 MFt összegű forrást biztosít a fenntartása alá tartozó 
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intézmények felújítási munkálatainak elvégzésére a városi költségvetés 
általános tartalék kerete terhére.  
 
Határidő: folyamatos, ütemezés szerint 
Felelős:   mb. jegyző  

 

Tizenharmadik napirend:  
 
Előterjesztés az FGSZ Földgázszállító Zrt. támogató felajánlásával 
kapcsolatosan. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Örömét fejezte ki 
a felajánlással kapcsolatosan.  

 
Orosz János: Nem lehet tudni még pontosan, hogy melyik játszótéren fog 
megtörténni a felújítás.  
 
Holoda Attila: Kéri, hogy aki teheti, vegyen részt ebben a 
kezdeményezésben, társadalmi munkában, akár civil szervezetek is. Ő 
biztosan ott lesz.  
 
Dr. Sóvágó László: Fel kell mérni, hogy hányan jelennek meg a felújításon, 
nehogy túl sokan legyenek, mert valamiféle munkát kell szervezni nekik.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

54/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel 
elfogadja az FGSZ Földgázszállító Zrt. 3 millió Ft összegű támogatását. A 
támogatást az Önkormányzat játszótérfejlesztésre kívánja fordítani, 
melynek konkrét helyszíne meghatározására felhatalmazza a mb. jegyzőt 
a Zrt.-vel történő további egyeztetések lefolytatására a mielőbbi 
megvalósítás érdekében. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a Polgármestert az együttműködés kereteit meghatározó 
Támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. május 19. 
Felelős:   mb. jegyző 
                polgármester 
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Tizennegyedik napirend:  
 
Előterjesztés pályázati lehetőségről. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 
fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
 

55/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
pályázat benyújtását a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet II.2. pont a) és c) pontok szerinti „ Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű felhívásra. 
 
A Képviselő-testület fejlesztési célként támogatja a Gábor Áron utca Szent 
Erzsébet és Pávai Vajna Ferenc utca közötti szakaszának előterjesztés 
szerinti megvalósítását. 
 
Képviselő-testület külön előterjesztés keretében dönt a pályázat konkrét 
műszaki tartalmáról, az igényelt támogatás és vállalt önerő mértékéről. 
 
Határidő:  pályázat benyújtására 2017.május 02. 
Felelős:    Polgármester 
                 mb. Jegyző 

 

Tizenötödik napirend:  
 
Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési tervéről. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Jónás Kálmán: Az anyag mellékletében található a szabadtéri színpad 
építése. Értesülései szerint a kormány mégsem vonja vissza a 
gyógyhelyfejlesztési pályázatot, igen komoly nyerési lehetősége van a 
városnak. Miért szerepel a szabadtéri színpad terve mégis ebben a 
tájékoztatóban? Az Önök közösségi oldalán az szerepel, hogy csak egy 1000 
főt befogadó szabadtéri színpadot terveznek. Ezt nagy hibának tartja. 
Minimum 3.000, de inkább 5.000 főt befogadó létesítményt kellene építeni.  
 
Dr. Sóvágó László: Azért szerepel a tervekben, mert korábban már 
elmondták, a szabadtéri színpad akkor is megépül, ha nem nyerik meg a 
pályázatot. Szakemberek azt mondták, hogy a közbeszerzési pályázat 
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elindítása nem befolyásolja a pályázat elbírálását. A közösségi oldalra föltett 
anyagot közösen szavazták meg tavaly, semmilyen módosítás nem történt 
benne azóta. Vélhetően lesznek olyan rendezvények, amelyek nagyobb teret 
is igényelnének, de a többségének elegendő lesz a hely. A szabadtéri 
színpad értéke pontosan behatárolt, 241 millió Ft a bekerülési értéke.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

56/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervét - az 
előterjesztés mellékletében rögzített tartalommal - elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2017. december 31. 
Felelős: polgármester 

 

Tizenhatodik napirend:  
 
Előterjesztés szabadidő központ létrehozására. 
 
Dr. Sóvágó László: Megelőzvén a kérdéseket, nem kellene belemenni, hogy 
pontosan mi is lesz itt megvalósítva. A szabadidő park fogalomban 
valamiféle létesítmény körvonalazódik. Erről dönt most a testület, hogy akar-
e ilyen jellegű létesítményt létrehozni.  
 
Kanizsay György Béla: Miért nem tárgyalták a bizottságok ezt a viszonylag 
nagy horderejű témát? Várhatóan milyen forrásból fog megvalósulni a 
létesítmény?  
 
Dr. Sóvágó László: Pályázatból és önerőből fog megvalósulni. Azt nem 
tudja megítélni, miért nem került bizottságok elé. Ez nem az ő feladata.  
 
Kocsis Róbert: Kicsit aggályosan viseltetik az előterjesztéssel 
kapcsolatosan, mivel egy fél gépelt oldal alapján hoznak döntést, ami a 
későbbiek során behatárolja a mozgásteret. Jobban örülne, ha 
kidolgozottabb anyag alapján, alternatívák közül lehetne választani. Nincs 
azzal gondja, hogy itt szabadidő park legyen, azt hiányolja, hogy nincs más 
mérlegelési lehetőség. Vagy megszavazzák, vagy elutasítják a mostani 
javaslatot. A maga részéről tartózkodni fog a döntésnél.  
 
Jónás Kálmán: Az anyag egyetlen mondatban zárja ki a Gázláng pályát, 
hogy gépkocsival nem megközelíthető. Ez nem így van, tökéletesen 
megközelíthető, akár parkoló kialakításával is. Jobb feltételekkel 
rendelkezőnek tartja a Gázláng pályát. A Honvéd üdülővel kapcsolatosan a 
későbbiekben sportturisztikai fejlesztésekben lenne érdemes gondolkodni. A 
szabadidő park feltételezi azt, hogy az ott lévő házakat lebontani szükséges. 
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A Gázláng pálya területe szabadon beépíthető, jobb helyszín lenne. A 
szakemberek és a sportegyesületek vezetői határozzanak arról, milyen 
elemekkel rendelkezzen ez a park.  
 
Dr. Sóvágó László: Nincs olyan utca, amelyen keresztül jelentős 
autóforgalom mellett a Gázláng pálya megközelíthető lenne. A szabadidő 
centrum több mint sportolási lehetőség. A Honvéd-üdülő tele van zöld 
növényzettel, megjelenésében szebb, tisztább, mint a Gázláng pálya.  
 
Majoros Petronella: Azért nehéz döntenie ebben a kérdésben, mert 
számára nem tiszta, hogy a város egyéb tulajdonát képező területeken 
milyen elképzelések fogalmazódnak meg. Érdemes lenne áttekinteni a 
meglévő értékes területeket és ezekre vonatkozóan kerüljön egy terv 
kidolgozásra. 2006-ban elfogadott a testület egy un. „Bánomkert-projekt” 
című tanulmányt, ennek néhány eleme megvalósult, de ebben is voltak olyan 
elemek, amelyek még ma sem idejétmúltak. Érdemes lenne felülvizsgálni és 
az átemelhető részeket egy új tervbe beemelni. Nagyon rövidre sikeredett ez 
az előterjesztés, így nehéz dönteni, még akkor is, ha egyébként jó célt 
szolgálna.  

 
Kanizsay György Béla: Neki konkrét problémái vannak ezzel az 
elképzeléssel. Az első, meg kellene vizsgálni, hogy egy ilyen jellegű 
szabadidő park kialakítását hova is tervezik. Véleménye szerint a mostani 
terület nagyon messze van a város nagy részétől. A lakossághoz minél 
közelebbi területben kellene gondolkodni. Olyan területet kellene választani, 
amely közelebb van a lakossághoz. Másik problémája, hogy túl értékes ez a 
terület ahhoz, hogy pusztán egy elemekkel ellátott park létesüljön rajta. Ezen 
a területen munkahely-teremtő fejlesztéseket kellene inkább megvalósítani. A 
pályázatok elbírálása során probléma lehet az, hogy az adott területen nem 
történik munkahely-teremtés. Aggályosnak tartja, hogy akár félmilliárd vagy 
még nagyobb összegből egy olyan parkot hozzanak létre, amelyre esetleg 
nincs nagy igény. A fenntartható turizmus egyik alappillére a gyermek- és 
ifjúsági turizmus megvalósítása. El tudna képzelni egy gyermektábor 
létrehozását azon a területen. Azt kéri, hogy a konkrét tervek előtt 
történjenek egyeztetések.  
 
Máté Lajos: A körzet képviselőjeként és a szakbizottság elnökeként is örül 
az előterjesztésnek. Ez semmi másról nem szól, mint hogy ezt a 10 hektáros 
területet kezdjék el végre valamire használni. Az előterjesztés címe nem 
zárja ki, hogy ott sportturisztikai, gyermek- és ifjúságturisztikai létesítmények 
valósuljanak meg. Ez egy lehetőség. A Magyar Turizmus Zrt átalakulásával 
létrejönnek a kiemelt turisztikai desztinációk, a turisztikai célú fejlesztések 
támogatása a jövőben desztináció alapú lesz. Ezt a célt is szolgálja ez az 
előterjesztés. Kéri, támogassák.  
 
Kocsis Róbert: Azt gondolja, hogy célszerűbb lenne ezt a területet 
szanatórium építésére használni, amely a gyógyturizmust is erősítené a 
városban, ami nem volna mellékes, lehet, hogy munkahelyeket is teremtene. 
Érdemes lenne most levenni napirendről a kérdést és az elhangzott 
alternatívákat figyelembe véve és kidolgozva újra testület elé hozni.  
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Dr. Sóvágó László: Ha lehetőség lesz szanatóriumot építeni, a volt Hajdú-
Camping területét tudja elképzelni helyszínként. Többször ajánlották már 
befektetőknek, de nem nagyon kapkodnak utána. De más területeket is 
tudna mondani.  
 
Harsányi István: Egy koncepciót kellene a város nagyobb területeire 
készíteni. A következő ülésre legyen előterjesztve ez a terület, az elhangzott 
területek, illetve ötletek. Előre kell gondolkodni.  
 
A képviselő-testület 7 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), 1 nem szavazat (Kanizsay György Béla) és 4 tartózkodás (Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella) mellett támogatta 
az előterjesztést (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

57/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a „volt Honvéd üdülő” területen 
szabadidő központ létesüljön. A szabadidő központ által nyújtandó 
lehetőségek kidolgozására tervezőket kell felkérni, biztosítani kell, hogy a 
lakosság észrevételeit, javaslatait megtehesse. A munkára a költségvetési 
tartalék terhére 5 millió forintot biztosít. 
 
Felelős:   polgármester  
Határidő:  folyamatos, illetve 2017. augusztus 31. 

 

Tizenhetedik napirend:  
 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetőjének 
megbízásával kapcsolatos ismételt törvényességi felhívásról. 
 
Dr. Sóvágó László: Röviden összefoglalja az előzményeket. Amikor nem 
volt televízió vezető, pályázatot hirdettek. Jelentkeztek rá többen, a 
hajdúszoboszlói jelöltet a FIDESZ sem szavazta meg. Utána nem volt 
betöltve a vezetői hely, ezt követően a pályázat újra meg lett hirdetve, erre 
két jelölt jelentkezett, az egyik a televízió jelenlegi vezetője, a másik pedig 
egy pesti úr, aki belátta, hogy nem kíván vezető lenni. Így maradt a jelenlegi 
vezető. Megkéri Varga Imre irodavezető urat, hogy a dolog szakmai részéről 
szóljon.  
 
Varga Imre: Volt egy képviselő-testületi döntés, amelyet felülvizsgált a 
kormányhivatal és hozott egy törvényességi észrevételt, melyet korábban 
már megismert a képviselő-testület. A televízió, mint költségvetési szerv élén 
felsőfokú végzettséggel rendelkező vezető kell, hogy álljon. Kifogásolta a 
Kormányhivatal, hogy a jelenlegi vezetőnek nincs felsőfokú végzettsége. 
Amennyiben a képesítési előírás nem felel meg, illetőleg nincs kinevezett 
vezetője a televíziónak, akkor az SZMSZ szerint kell működni. Ha az SZMSZ 
szerint működik, akkor a helyettes vezeti, de a helyettesnek is felsőfokú 
végzettséggel kell rendelkeznie. Amikor a törvényességi észrevételt tárgyalta 
a testület, fontosnak tartották, hogy a városi televízió működése zavartalan 
legyen, illetve a törvényességi észrevétellel kapcsolatosan legyen 
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egyeztetés. Az az álláspont született az egyeztetésen, hogy meg kell találni 
azt a megoldást, amely mindkét félnek megfelel. Leggyorsabb megoldásnak 
az tűnt, hogy Polgármester Úr, mint a munkáltatói jogok gyakorlója, a 
megfelelő képesítés megszerzésére szólítja fel az intézményvezetőt. Ezeket 
az intézkedéseket Polgármester Úr megtette, az intézményvezető el is 
fogadta. A legegyszerűbb megoldás a nyelvvizsga-bizonyítvány 
megszerzése. Erről tájékoztatták a Kormányhivatalt. Ezt követően küldték 
meg a most napirenden lévő törvényességi felhívást, melyben az szerepel, 
hogy tájékoztatni kell a képviselő-testületet a történtekről.   
  
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 5 nem, 3 tartózkodás mellett nem támogatta.  

 
Kanizsay György Béla: Milyen következményei lehetnek annak, hogy ha 
nem fogadja el a testület az előterjesztést?  
 
Dr. Sóvágó László: A kormánymegbízott kezében van a döntés, vagy 
bírósághoz fordulnak, vagy tudomásul veszik a testület döntését. Vannak 
olyan kérdések, amelyeket nem lehet egyértelműen eldönteni.  
 
Majoros Petronella: A határozati javaslat tartalmaz-e munkáltatói 
intézkedést a jogsértő magatartás megszüntetésére?  
 
Dr. Sóvágó László: Nem tartalmaz. Vélhetően el fogja utasítani a testület a 
határozati javaslatot.  
 
Jónás Kálmán: Ő másképp vélekedik erről az ügyről. Úgy gondolja, 
Polgármester Úrék politikai súlyukat kihasználva törvénytelenül működtetik a 
televíziót. A Kormányhivatal levelében az olvasható, hogy Polgármester Úr 
tegyen intézkedéseket a jogsértő állapot megszüntetésére. Az 
előterjesztésben mindenképp szeretett volna látni valamilyen intézkedést. Így 
diploma nélküli vezetője lesz a televíziónak. Polgármester Úr szándékosan 
törvényt sért azért, hogy a saját emberét tartsa egy bizonyos pozícióban. 
Megkéri Polgármester Urat, igyekezzen felszámolni a jelenlegi törvénysértő 
állapotot és minél hamarabb írja ki újra a pályázatot.  
 
Dr. Sóvágó László: Ez nem az ő személyes döntése, hanem a testületé. 
Képviselő Úr pártszerűen gondolkodik. A televízió is követett el hibákat, de 
többé-kevésbé korrekten dolgozik, nem is politikával foglalkozik döntően.  
 
Kocsis Róbert: Amikor a pályázat lezárult, a televízió jelenlegi vezetője nem 
tudta dokumentumokkal bizonyítani, hogy megvan a megfelelő végzettsége 
az állás betöltésére. Időközben bebizonyosodott a törvénysértéssel, hogy 
nincs meg. Ez a jelenlegi helyzet azt is jelentheti, hogy 2018. december 31-ig 
egyik kritériumnak sem fog tudni megfelelni. Ha nemmel szavaz a testület, 
akkor továbbra is fenntartja a jogsértő állapotot. Akkor viszont elmondható, 
hogy egyetlen intézmény van a városban, amelynek vezetője nem 
rendelkezik megfelelő végzettséggel, ez pedig a városi televízió.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem lehet tudni, kinek van igaza. Akkor lesz vége 
ennek az ügynek, ha a bíróság jogerősen pontot tesz erre. Azt nem állítja, 
hogy a határozat mindig, minden körülmények között megállja majd a helyét.  
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Jónás Kálmán: Más esetben meg tudják állapítani, hogy megvan-e a 
megfelelő végzettségük a pályázóknak, múlt hónapban is két jelöltek zártak 
ki a TDM pályázatból. A jogsértő állapot fenntartása érdeke Polgármester 
Úrnak. Mire bírósági szakaszba kerül az ügy, addig vége lesz ennek a 
ciklusnak és addig kiválóan manipulálni tudják a lakosokat egy elfogult 
szerkesztői móddal.  
 
Dr. Sóvágó László: Lebecsüli képviselőtársa a lakosságot, manipulálni azt 
lehet, aki ezt hagyja.  

 
A képviselő-testület 4 igen (Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella), 6 nem (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) szavazat 
és 2 tartózkodás (Harsányi István, Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta 
az előterjesztést (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő 
határozatot hozta:  
 

58/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2016. 
(IV.14.) képviselő-testületi határozatával kapcsolatos törvényességi 
felhívást megismerte, azzal nem ért egyet.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 
 

Tizennyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában (köztisztviselői 
illetményemelés). 
 
Jónás Kálmán: Röviden ismertette előterjesztését.  
 
Dr. Sóvágó László: Hasznos javaslatnak tartja, egyetért az elhangzottakkal.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

59/2017. (III. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, élve az 
Alaptörvény 32. cikk (1) j) pontjában biztosított felterjesztési jogával, 
Magyarország Kormányához fordul azzal, hogy kezdeményezi, az 
Országgyűlés döntsön  
a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a 
szerinti illetményalap (38 650 forint) 20 %-os emeléséről;  
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b) a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján, az 
önkormányzatok költségvetési szerveinél alkalmazásban álló 
köztisztviselők, közalkalmazottak valamint egyéb munkavállalók részére 
fizetendő bérkiegészítés teljes összegének központi költségvetésből 
történő biztosításáról.  
c) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy döntésünkről az országgyűlés elnökét és Bodó 
Sándor országgyűlési képviselőt értesítse, és kérje meg, hogy a város 
álláspontját a Parlamentben képviselje.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   polgármester  

 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Előterjesztés felterjesztési jog gyakorlása tárgyában (korrupcióellenes 
harc).  
 
Jónás Kálmán: Röviden ismertette előterjesztését.  

 
Marosi György Csongor: Mindkét anyag nagyon jól megszerkesztett anyag. 
Valószínű, hogy az ország több pontján adtak be hasonló indítványokat 
Jobbikos képviselők. Az előző napirend teljes mértékben támogatható volt. A 
parlament a tegnapi nap folyamán a „lex Ludas Matyi” törvényt 
tárgysorozatba sem vette, tehát nem tárgyalta. Úgy gondolja, hogy 
Hajdúszoboszló Városának mindennemű politikai csatározástól mentesnek 
kell lennie, nem érdemes a FIDESZ-Jobbik vitájában részt venni.  
 
Kocsis Róbert: Való igaz, hogy a helyi önkormányzatnak országos politika 
szintjén lévő dolgokkal foglalkozni nem célszerű. Az előző napirend olyan 
jellegű ügy volt, amely a helyi köztisztviselőket érinti. A mostani anyagnak 
nem biztos, hogy helyi önkormányzati szinten a végére tudnak járni. 
Ugyanakkor most olvassa, hogy Bodó képviselő úr azt írta nekik email-ben, 
hogy tárgysorozatba vette a parlament. A maga részéről nem kíván állást 
foglalni ebben az ügyben.  
 
Jónás Kálmán: Akkor lett volna értelme javaslatának, ha a parlamentben 
később szavaztak volna erről. Így, hogy nem vette napirendre a parlament, 
visszavonja előterjesztését.  
 
Dr. Sóvágó László: A testületi ülésen sem tartja elvetendőnek, hogy 
országos politikával foglalkozzanak, feltéve, hogy az ügy a helyi 
önkormányzatokat is érinti.  

 

Huszadik napirend:  
 
Válasz interpellációra az áramszolgáltató által végzet fanyesésekkel 
kapcsolatosan. 

 
Máté Lajos: Elfogadja az interpellációra adott választ, de nem az elvégzett 
munkák jogszerűségét, hanem szakszerűségét kifogásolta.  
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Kérdések:  
 
Kocsis Róbert: Van-e mód arra, hogy az önkormányzat levélben forduljon 
az E-Onhoz és felhívja a figyelmet a fakivágásokkal kapcsolatosan kifogásolt 
szakszerűségre? Kéri, hogy hívja fel az E-On figyelmét az önkormányzat 
ezekre a problémákra.  
 
Dr. Sóvágó László: Jelezni fogják, hogy több helyről bejelentést kaptak és 
kérni fogják a probléma megszüntetését.  
 
Marosi György Csongor: Többen megkeresték azzal kapcsolatosan, hogy a 
Bányász utcán társasházépítés folyik és a keskeny utca miatt a zöldterületre 
is felálltak többször.  Most, hogy levonulnak és helyreállítják a területet, kéri, 
hogy a hivatal vegye fel a kapcsolatot a kivitelezővel annak érdekében, hogy 
a zöldítés is megtörténjen. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Jónás Kálmán: Egyik kérdése a Szabó László szobor talapzatával 
kapcsolatos. Lenne-e arra mód, hogy átszállítsák a szobrot a Művelődési 
Központ mellől a méltó helyére.  
 
Varga Imre: Bizottsági szinten már volt egy ilyen elgondolás, másik 
talapzatot kellene építeni, erről a képviselő-testület fog dönteni.  
 
Jónás Kálmán: 2013-ban határozat született arról, hogy ki kell helyezni a 
városházára a székely zászlót. Még sincs kihelyezve. Kéri az intézkedést.  
 
Dr. Sóvágó László: Írásban ad választ a kérdésre.  
 

Interpellációk:  
 
Kanizsay György Béla: A jó idő beköszöntével egyre többen közlekednek 
kerékpárral. A kerékpárutak és utak csatlakozásánál sok helyen 
életveszélyes bukkanók, szintkülönbségek vannak. Kéri, ezek rendezése, 
akár az elfogadott közterület-felújítási 20 milliós keretből történjen meg.  
 
Dr. Sóvágó László: Ha a 20 milliós keret felosztása napirenden lesz, akkor 
ezt is figyelembe lehet venni és lehet támogatni.  
 
A képviselő-testület 16.20 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 

K.m.f. 
 
 

 
      Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs 

polgármester                                      megbízott jegyző 


