
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2017. február 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, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János képviselők, Dr. Korpos Szabolcs megbízott jegy-
ző; Lőrincz László gazdasági irodavezető; Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Szilágyiné Pál Gyöngyi városfej-
lesztési irodavezető-helyettes; Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szo-
ciális irodavezető-helyettes; Huczka János technikus; Molnár Viktória 
jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő állampolgárok. 
 
Holoda Attila alpolgármester munkahelyi elfoglaltsága miatt maradt tá-
vol az ülésről.  

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő napi-
rendek elfogadását és megtárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy a 
4. és a 12. számú előterjesztések kerüljenek le napirendről, az előter-
jesztők kérésére. Jelezte továbbá, hogy a 2. napirendnél az egyik pá-
lyázó kérte, hogy zárt ülésen tárgyalják pályázatát.  
 
A képviselő-testület a módosított napirendet 11 igen szavazat mellett, 
(Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a dön-
téshozatalban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül tá-
mogatta és a következő napirendet fogadta el:  
 

14/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 

Napirend:  
 

1. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 
vezetői pályázatának elbírálására. 
Előadó: polgármester 
 
2. Javaslat a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjére. 
Előadó: polgármester 
 
3. Beszámoló a köztemető fenntartásáról. 
Előadó: vezérigazgató 
 
4. Beszámoló a polgármesteri hivatal 2016. évi tevékenységéről. 
Előadó: megbízott jegyző 
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5. Előterjesztés az önkormányzat építésüggyel kapcsolatos új felada-
tairól. 
Előadó: városi főépítész 
 
6. Előterjesztés óvodaalapítás elvi támogatására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész 
biztosítása tárgyában. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9. Tájékoztató főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatosan.  
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés 2017. év Gönczy Pál emlékévvé nyilvánításá-
ra.  
Előadó: bizottsági elnök 

 
11. Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgálta-
tó Zrt. 2017. február 24-ei tulajdonosi közgyűlésén tárgyalandó elő-
terjesztések elfogadásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
12. Előterjesztés Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanokkal 
kapcsolatban. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
13. Előterjesztés a 3030/3 hrsz-ú beépítetlen területtel kapcso-
latosan. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
14. Előterjesztés a 0352 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról.  
Előadó: gazdasági irodavezető   
 
15. Javaslat rendelet módosítására – hulladékgazdálkodás. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
16. Előterjesztés a környezetvédelmi program 2017. évi intéz-
kedési tervének elfogadására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
17. Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása 
című pályázattal kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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18. Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahő-
seinek nyomában” című pályázattal kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
19. Előterjesztés Visegrádi Alap pályázatról. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
20. Előterjesztés önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozás-
ról. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
21. Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodások felülvizsgálatára. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
22. Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről. 
Előadó: polgármester 
 
23. Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2016-os turisztikai ada-
tairól. 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 
24. Tájékoztatás a startmunka programokról. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 
 

Első napirend:  
 
Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gazdasági Szolgáltató Intézmény 
vezetői pályázatának elbírálására. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagyné Dede Adél pályázó.  
 
Dr. Sóvágó László: Megkérdezi a pályázót, kéri-e zárt ülés megtartá-
sát?  
 
Nagyné Dede Adél: Nem kéri.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén meg-
tárgyalta és egyhangúlag támogatja Nagyné Dede Adél pályázatát. Sok 
sikert kívánnak neki a munkához.  
 
Antalné Tardi Irén: A törvényi változások miatt volt szükséges új gaz-
dasági szolgáltató intézményt létrehozni. A pályázat kiírásakor már lát-
ható volt, hogy nem lesz könnyű az új feladatot ellátnia a nyertes pályá-
zónak. A korábbi feladatokkal ellentétben most egy új gazdasági-
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műszaki szervezet kialakítása a feladat, amely munkában már javában 
benne van a jelenlegi pályázó. Kívánja, hogy legyen ereje ehhez az 
igen sokrétű, szerteágazó munkához. Sok intézmény vezetőjével kell 
majd együttműködnie. Azt is kívánja, hogy hosszú életű, működőképes 
legyen ez a szervezet. Gratulál Nagyné Dede Adél pályázatához.   
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshoza-
talban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő határozatot hozta:   
 

15/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ma-
gyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 41. § (7) bekezdése, valamint 42. § 2. pontja alapján megbízza 
Nagyné Dede Adélt (Hajdúszoboszló, Kölcsey u. 5.) a Hajdúszobosz-
lói Gazdasági Szolgáltató Intézmény intézményvezetői magasabb 
vezetői beosztásának az ellátásával 5 évre, 2017. március 1-től 
2022. február 28. napjáig.   
Garantált illetményét az „F” fizetési osztály 12. fizetési fokozatában 
181 475 Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 500%-ában, 
100 000 Ft-ban határozza meg, ezeket 88 500 Ft-tal kiegészítve havi 
illetményét összesen, kerekítve 370 000 Ft-ban állapítja meg. 
A képviselő-testület utasítja a gazdasági irodavezetőt a magasabb 
vezetői megbízással kapcsolatos munkáltatói és adminisztratív intéz-
kedések előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert az intéz-
kedések aláírására.  
  
Határidő:  2017. február 28. 
Felelős:  jegyző  

 
A képviselő-testület 14.08 órakor zárt ülésen folytatta munkáját, melyről 
külön jegyzőkönyv készült.  
 
A nyilvános ülés 14.16 órakor folytatódott.  
 

Harmadik napirend:  
 
Beszámoló a köztemető fenntartásáról. 

 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.  
 
Nyéki István: A hét első részében három bizottság is részletesen meg-
tárgyalta az előterjesztést.  
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Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyal-
ta a beszámolót, a szóbeli kiegészítésekkel együtt támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizott-
ság is megtárgyalta az előterjesztést és támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, 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) mel-
lett (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta és a következő ha-
tározatot hozta és rendeletet alkotta:    
 

17/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói 
Nonprofit Zrt. beszámolóját a Hajdúszoboszlói Köztemető 2015- 
2016. évi üzemeltetéséről elfogadja. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2017. (II.23.) önkormányzati rendelete 

a köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a 
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva, 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályáról szóló 19/2014. 
(XI. 27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, 
Egészségügyi, Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A 14/2000. (X.19) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete 
helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 
 

2. § 
 
Jelen rendelet 2017. március 1-én lép hatályba. 
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Negyedik napirend:  
 
Beszámoló a polgármesteri hivatal 2016. évi tevékenységéről. 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra tette fel a 
napirendet.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshoza-
talban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő határozatot hozta:   
 

18/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pol-
gármesteri hivatal tavalyi tevékenységéről, eredményeiről szóló be-
számolót elfogadja.  
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 

Ötödik napirend:  
 
Előterjesztés az önkormányzat építésüggyel kapcsolatos új felada-
tairól. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyal-
ta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshoza-
talban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő határozatot hozta:   
 

19/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete el kí-
vánja készíttetni a településképi kézikönyvet és a településképi ren-
deletét. Mindezek fedezetéül a 2017. évi költségvetés tartalék keret-
ének terhére 5 MFt keretösszeget biztosít. 
 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős:  jegyző, polgármester 
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Hatodik napirend:  
 
Előterjesztés óvodaalapítás elvi támogatására. 

 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizott-
ság megtárgyalta az előterjesztést, 4 igen szavazat és 1 tartózkodás 
mellett a kiegészítéssel együtt támogatta. A szóban forgó óvoda beindí-
tásának személyi feltételei módosulnának, két óvónővel és egy dajkával 
indulna be az óvoda.   
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Antalné Tardi Irén) mellett 
(a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta és a következő határo-
zatot hozta és rendeletet alkotta:    
 

20/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
támogatást ad a Bóbita Magánóvoda (székhely: 4200 Hajdúszobosz-
ló, Rákóczi utca 55. fenntartó: Szoboszlói Gyermekekért Egyesület) 
működéséhez. 
 
Határidő:  2017. február 28.  
Felelős:    jegyző 
 

Hetedik napirend:  
 
Előterjesztés általános iskolai körzethatárok véleményezésére. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizott-
ság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A szó-
ban forgó körzethatárok megegyeznek a korábban, önkormányzat által 
meghatározottakkal.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Németi Attila Sán-
dor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Máté Lajos) 
mellett (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta és a következő 
határozatot hozta és rendeletet alkotta:    
 

21/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ál-
talános iskolák beiskolázási körzeteit áttekintette. A Képviselő-
testület javasolja, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, a Be-
rettyóújfalui Tankerületi Központtal egyeztetve, a demográfiai válto-
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zásokat figyelembe véve, a körzethatárokat szükség esetén módo-
sítsa.  
 
Határidő:  2017. február 23.  
Felelős:    jegyző 

 

Nyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész 
biztosítása tárgyában. 

 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és egy tartózkodás mellett elfogadta. Azt javasolja, hogy a 
beruházás folytatódjon a HSE által üzemeltetett sporttelepen.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Antalné Tardi Irén) mellett 
(a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta és a következő határo-
zatot hozta és rendeletet alkotta:    
 

22/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2017. évi költségvetési tartalék pályázati tartalék sorának terhére a 
Sport utca 5. szám alatti sporttelepen a meglévő lelátó részbeni le-
fedésére, a lelátó székek cseréjének folytatására, öltöző épület-
ben bútorok vásárlására, karbantartó traktor, laptop, nyomtató 
beszerzésére beadott pályázathoz 30 % önrészt, 13.934.000.-Ft-ot 
biztosít. 
 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős:  megbízott jegyző 

 

Kilencedik napirend:  
 
Tájékoztató főtéren elhelyezendő pannókkal kapcsolatosan.  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Medgyessy-Kovács Gyula festőmű-
vész.  
 
Dr. Sóvágó László: Tájékoztató anyagnak szánja a leírtakat, egyfajta 
képet kapnak a képviselők arról, milyen is lesz a megjelenése, mit is 
szeretne a művész úr kifejezni. Ha most megszavazza az anyagot a 
testület, akkor a következő lépcső a végleges szerződés elkészítése 
lesz. Azt ismét a testület elé kell hozni.  
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Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és egyhangúlag támogatta. Számos kérdés merült fel bizott-
sági ülésen, szerencsésebb lett volna most feltenni a művész úrnak.  

 
Kocsis Róbert: Nem talált információkat az anyagban arról, hogy 
ezeknek a műveknek az anyaga miből áll? Ezeket képként kell elkép-
zelni vagy külön kerülnek felfestésre? Ha ez utóbbi, akkor felhívná a fi-
gyelmet a meglévő támfal gyenge minőségére.  
 
Medgyessy-Kovács Gyula: Műteremben készíti el a képeket, melyek 
speciális betonvakolatra vannak felfestve, egy fémkeretben elhelyezve 
és ez kerül felfúrásra dübelekkel a falra.  
 
Majoros Petronella: Az anyagban látványrajzok láthatók, többnyire fe-
hérek, feketék, illetve halványabb árnyalatokkal fűszerezettek. Így néz-
nének ki a valóságban, vagy színes képek lesznek? Megnyugtató, hogy 
az anyag időtálló, érdemes a vállalkozói szerződésbe beépíteni a ga-
ranciára vonatkozó megjegyzéseket.   
 
Medgyessy-Kovács Gyula: Ezek csak vázlatok, a képek természete-
sen színesek lesznek.  
 
Kanizsay György Béla: Bizottsági ülésen elhangzott, hogy ezeknek a 
pannóknak az őrzését hogyan lehetne megoldani. A támfal felett talál-
hatók térfigyelő kamerák. Az a kérdése, hogy a kamerák látnak-e lefele 
is vagy csak egy bizonyos szögben? Elegendőek-e ahhoz, hogy bármi-
lyen jellegű rongálást, sérülését a pannóknak rögzítsék?  
 
Varga Imre: Úgy állítják a kamerákat, hogy mindenképp védett legyen 
az a rész, ahol a pannók vannak.  
 
Jónás Kálmán: Maximálisan támogatja az alkotás kihelyezését. Felhív-
ja azonban a figyelmet arra, hogy január 25-én felkerült az internetre 
egy olyan mondat, mely szerint a képviselő-testület tagjai támogatásuk-
ról biztosították a pannók kihelyezését. Rosszul emlékszik, hogy csak 
arról döntöttek, hogy Polgármester Úr tárgyalásokat kezdeményezzen a 
művész úrral?  
 
Dr. Sóvágó László: Beszélgettek arról, hogy ez egy jó irány, kezdjék 
meg a tárgyalásokat.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshoza-
talban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő határozatot hozta:   
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23/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a főtéren elhelyezendő pan-
nókkal kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő:  2017. február 23. illetve értelemszerűen 
Felelős:   jegyző 

 

Tizedik napirend:  
 
Előterjesztés 2017. év Gönczy Pál emlékévvé nyilvánítására.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és egyhangúlag támogatta. Majoros Petronella képviselő-
társa januárban felvetette, hogy ezt az évet szenteljék Gönczy Pál-
évnek, de a hivatal akkor már elkezdte ezt a munkát. Széleskörű egyez-
tetést követően bizottsági előterjesztés készült azzal kiegészülve, hogy 
a város egyes intézményei, szervezetei milyen kulturális tartalommal 
tudnák ezt az évet kitölteni. A bizottság javasolja a testületnek, hogy ezt 
az évet Gönczy Pál emlékévnek nyilvánítsa.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizott-
ság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazat, 1 tartózkodás 
mellett támogatta. 
 
Majoros Petronella: Pontosítaná a Máté Lajos képviselő-társa által el-
mondottakat. Ez év január 16-án előterjesztést készített és Polgármes-
ter Úrnak eljuttatta. A mostani előterjesztés lényegében ugyanazokkal a 
tartalmi elemekkel bír, mint az általa megírt. Nincs ezzel semmi gond, 
csak azt nem érti, miért nem volt jó az, amit január 16-án megírt. Annyi 
kiegészítés történt azóta, hogy a kultúra területén érintett szakembe-
rekkel megtörtént az egyeztetés és felvázolásra került az a folyamat, 
amely biztosítani fogja azt, hogy Gönczy Pál emlékezetére rendezvé-
nyeket és programokat szervezzenek. Örül, hogy ez az előterjesztés 
célba ért, viszont nagyon sajnálja, hogy nem az ő aláírása szerepel raj-
ta, hiszen az is teljesen jó lett volna.  
 
Máté Lajos: Remélte, hogy ez a vita elkerülhető lesz, hiszen a bizott-
sági ülésen már elhangzott. Az a megállapítás, hogy ez az előterjesztés 
és a határozati javaslat szóról-szóra megegyezik Majoros Petronella 
képviselő-társa által készített előterjesztéssel, nem helytálló, hiszen a 
mennyiségi és tartalmi elemek minimális számban egyeznek, mintegy 
58 sor különbözik.  
 
Dr. Sóvágó László: Igazából a Polgári Olvasókör ötlete volt a Gönczy 
Pál emlékév, ők szervezték az események nagy részét, ez egy civil 
kezdeményezés.  
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Majoros Petronella: Abszolút méltatlan a témához, hogy ki, hány sor-
ban fogalmazta meg az elképzelést. Gönczy Pál munkásságáról több 
könyv készült.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshoza-
talban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő határozatot hozta: 
 

24/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben megfogalmazottakat figyelembe véve a 2017. évet 
„Gönczy Pál emlékévnek” nyilvánítja.  
 
Határidő: 2017. február 23., illetve értelemszerűen 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
 
Előterjesztés a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. 
2017. február 24-ei tulajdonosi közgyűlésén tárgyalandó előterjesz-
tések elfogadásáról. 
 
Dr. Sóvágó László: A FEB-ben miért nincs senki Szoboszlóról?  
 
Lőrincz László: A bizottsági helyek összeállítása még az alakuláskor, 
konszenzus alapján történt. Hajdúböszörménynek van felügyelő bizott-
ság és igazgatósági tagja is, Hajdúszoboszlónak nincs. Ennek fejében 
Szoboszló tett javaslatot a könyvvizsgáló személyére.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és egyhangúlag elfogadta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshoza-
talban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő határozatokat hozta:   

 
25/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete java-
solja Szűcs Pál könyvvizsgálót (4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 9.) 
2022. február 24-ig megbízni a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű 
Szolgáltató Zrt. könyvvizsgálói feladatainak elvégzésével. 
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Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Dr. Sóvágó László polgármester, 
  Will Csaba elnök-igazgató 
 
26/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Felügyelő Bizott-
sága 2017. május 03-án lejáró mandátumát figyelembe véve 2017. 
február 24-től 2022. február 24-ig az alábbi személyeket javasolja ta-
goknak: 
 
- Csige Tamás – FEB tag (Hajdúdorog ) 
- Jeneiné Dr. Egri Izabella – FEB tag (Földes) 
- Czibere Béla – FEB tag (Téglás) 
- Csáfordi Dénes – FEB tag (Hajdúhadház) 
- Sőrés István – FEB tag (Hajdúböszörmény) 
- Muraközi István – FEB tag (Berettyóújfalu) 
- Szőllős Sándor – FEB tag (Bocskaikert) 
- Tóth József – FEB tag (Polgár) 
- Dr. Fülöp Erik – FEB tag (Tiszavasvári) 
 
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Dr. Sóvágó László polgármester, 
  Will Csaba elnök-igazgató 
 
27/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete java-
solja, hogy a tulajdonosi közgyűlés  
- Will Csaba mandátumát 2017. május 31-ig, 
- Bondár Sándor mandátumát 2017. május 31-ig hosszabbítsa meg. 
 
Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Dr. Sóvágó László polgármester, 
  Will Csaba elnök-igazgató 
 
28/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete java-
solja a Ptk. 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban a 
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Alapszabályának 
módosítását és a melléklet szerinti egységes szerkezetben való elfo-
gadását. 
A képviselő-testület felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert, hogy a 
döntésről értesítse a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató 
Zrt. elnök-igazgatóját. 
A képviselő-testület felkéri Will Csaba elnök-igazgatót, hogy a módo-
sított alapszabályt a Debreceni Törvényszék Cégbíróságára nyújtsa 
be. 
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Határidő: 2017. február 24. 
Felelős: Dr. Sóvágó László polgármester, 
  Will Csaba elnök-igazgató 

 

Tizenkettedik napirend:  
 
Előterjesztés Bródy Sándor utca 7. szám alatti ingatlanokkal kap-
csolatban. 

 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az elő-
terjesztést és a most kiosztott határozati javaslatot támogatta.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottsági az eredeti 
előterjesztést tárgyalta, az abban szereplő határozati javaslatot nem 
támogatta.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem támogatja a határozati javaslatot. Nem érti, 
hogy a december 15-én szakvéleménnyel alátámasztott 52 millió Ft-os 
vételár hogyan lett 48.960.000 Ft.   
 
Antalné Tardi Irén: A tegnapi bizottsági ülésen már ezzel a napirendi 
ponttal kapcsolatos véleményét elmondta. A testület még nem döntött 
arról, hogy a pályázatokkal kapcsolatosan mekkora önerőre lesz szük-
ség, épp ezért nem lát arra lehetőséget, hogy ezt az ingatlant az ön-
kormányzat most megvásárolja. Nem támogatja a vásárlást, még a 
csökkentett áron sem.  
 
Máté Lajos: A városfejlesztési bizottság ülésén érvelt amellett, hogy 
miért nem tudja elfogadni az előterjesztést. December óta nem tudja, 
miért növelték az összeget. Akkor rendelkezésre állt egy értékbecslés.  
A következő előterjesztés is arról szól, hogy egy ugyanolyan sarki telket 
lehet felszámolási eljárás keretében megvásárolni és annak az érték-
becslését figyelve, 30.000 Ft körüli négyzetméter ár jön ki. Nem látja 
be, hogy miért kellene ezért a telekért többet fizetni, holott ez a sarki te-
lek építési tilalommal nem terhelt, a beépítési lehetőségei jobbak, mint 
a közbeékelt területeké. A vevők által kínált két kis terület építési tila-
lommal terhelt, a tulajdonos számára forgalomképtelen, vevőként csak 
az önkormányzat léphet fel. Javasolja, hogy vizsgálja meg az önkor-
mányzat a terület kisajátítási eljárás keretében történő megszerzési le-
hetőségét.   
 
Kanizsay György Béla: Az elhangzott véleményeket el tudja fogadni, 
mégis úgy gondolja, meg kell venni a területet. Építési és elidegenítési 
tilalom is van rajta, mert van mellettük két hasonló nagyságú terület, az 
egyiket már megvette az önkormányzat, és mögötte is van egy nagyobb 
önkormányzati telek. Jövőbeni fejlesztésekre mindenképp alkalmas ez 
a terület. A 30.000 Ft-os négyzetméter ár elfogadható. Ha a két telket 
összevonják, akkor abból is egy sarki telek lesz. Tapasztalható, hogy 
kis mértékben, de emelkednek az ingatlanárak. A jövőre nézve straté-
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giai jelentőségű az önkormányzat szempontjából ez a telek, támogatja 
a megvásárlását.  
 
Orosz János: Az előző telket is közel 30.000 Ft-os négyzetméter áron 
vásárolták meg. A városfejlesztési bizottság ülésén tárgyalt összeg több 
mint a mostani.  
 
Jónás Kálmán: Úgy gondolja, ezt a területet meg kell vásárolni, nem 
érdemes késlekedni. Támogatja ezen az áron történő megvásárlást.  
 
Marosi György Csongor: A tegnapi gazdasági bizottsági ülésen hos--
szan tárgyalták a napirendet. Többször is módosította ajánlatát az el-
adó fél, a hivatalba érkezve tudta meg, hogy elidegenítési és építési ti-
lalom van a területen. A bizottság is támogatta és jómaga is támogatni 
fogja ezen az áron történő megvásárlást.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 7 igen (Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petro-
nella, Marosi György Csongor, Orosz János), 3 nem szavazat (Antalné 
Tardi Irén, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás 
(Máté Lajos) mellett (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta és 
a következő határozatot hozta:   
 

29/2017. (II. 23.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felha-
talmazza a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalt, hogy a Moka Jó-
zsef Attila és Moka Olga tulajdonában lévő Hajdúszoboszló 2496/2 
helyrajzi számú, valamint a 2496/3 helyrajzi számú ingatlanokat ös--
szesen 48.960.000,-Ft vételáron megvásárolja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges ira-
tok, valamint az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
 
Előterjesztés a 3030/3 hrsz-ú beépítetlen területtel kapcsolatosan. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.  

 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyal-
ta az előterjesztést és támogatta.  
 
Marosi György Csongor: Az előző napirendnél folytatott vitánál el-
hangzott, hogy a város költségvetésében a beruházásokra szánt ös--
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szegek még nem ismertek, így a gazdasági bizottság az első határozati 
javaslatot támogatja.  
 
Antalné Tardi Irén: Az ő véleménye az, hogy ezt az ingatlant meg kell 
vásárolni, a második határozati javaslatban szereplő áron.  
 
Dr. Sóvágó László: Ha most megvásárolja a Városgazda ezt az ingat-
lant és a későbbiekben az önkormányzatnak lesz bármilyen pályázati 
lehetősége ezzel kapcsolatosan, akkor annak milyen költségvonzata 
lesz?  
 
Lőrincz László: A VgZrt általi megvásárlása az ingatlannak azt jelenti, 
hogy a zrt tulajdonába, az ő könyvükbe kerül. Ha a város ezt a vagyont 
ki szeretné vonni a zrt vagyonából, akkor ennek az adókövetkezményét 
meg kell fizetni, úgymint ÁFA, illetve társasági adó. Az önkormányzat il-
letékmentes.  
 
Dr. Sóvágó László: Ha ez ÁFA-köteles, akkor legrosszabbul járnak, ha 
a VgZrt veszi meg, mert akkor a vételár mellett az ÁFA-t is meg kell fi-
zetnie az önkormányzatnak.  
 
Nyéki István: Nem azzal van probléma, hogy a VgZrt ingatlant szerez, 
hanem a későbbi hasznosítással. Az ingatlan a tulajdonába kerül a tár-
saságnak, amely nonprofit szervezet. ÁFA-val kell megvenni. A licitár 
például 30.000 Ft, akkor a vételár 30.000 Ft + 27% ÁFA lesz. Önmagá-
ban az ÁFA-t nem lehet visszaigényelni.  
 
Dr. Sóvágó László: Az a javaslata, hogy a következőt fogadják el: 
egyetért a testület azzal, hogy a VgZrt. vegye meg az ingatlant, de ha 
ÁFA vonzata van, akkor a bizottságot felhatalmazzák, hogy az adás-
vételt tekintse tárgytalannak.  
 
Kanizsay György Béla: Azért is jó ez a módosított határozati javaslat, 
mert az előzőnél az önkormányzat vásárolja meg a két ingatlant, míg 
ebben az esetben a Városgazda, tehát megosztják a terheket, nem a 
költségvetési tartalékot terheli a két tétel egyszerre, támogatja a javas-
latot.  
 
A képviselő-testület Dr. Sóvágó László polgármester úr javaslatát, mely 
szerint megvásárolhatja a VgZrt az ingatlant, amennyiben nincs ÁFA-
vonzata, illetve felhatalmazza a gazdasági bizottságot, hogy vizsgálja 
meg az ÁFA kérdést, 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella, Ma-
rosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, 
Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett (a döntés-
hozatalban 11 fő vett részt) támogatta és a következő határozatot hoz-
ta:    
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30/2017. (II. 23.)  Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felha-
talmazza a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.-t, hogy 
a hajdúszoboszlói 3030/3 hrsz-ú ingatlan árverésén vevőként részt 
vegyen, és az ingatlan vételére reális áron ajánlatot tegyen. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot, hogy 
amennyiben adás-vételnek ÁFA-vonzata van, úgy azt tekintse tárgy-
talannak. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   jegyző 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
Előterjesztés a 0352 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról.  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Városgazdálkodási 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.  

 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottsági ülésen módosító ja-
vaslat született, mely szerint Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tóth Edit tulaj-
donában lévő 0352 hrsz-ú erdő művelési ág ingatlant a VgZrt megvásá-
rolja 1.500.000.- Ft-os vételáron.   
 
Nyéki István: Az előterjesztés eredetileg nem tartalmazta azt, hogy a 
Városgazda vásárolja meg az ingatlant, erről a bizottság döntött. Míg az 
előző esetben a vásárlás mellett szólt a stratégiai cél, ebben az esetben 
nem lát semmiféle indokot, ami miatt akár az önkormányzatnak 1,5 ha 
erdőt kellene venni. Ehhez erdőművelési tervet kell benyújtani, azt min-
den évben végre kell hajtani, semmire nem lehet használni, kivágni 
nem lehet a fákat, a szemetet szedni kell ott is. Semmiféle távlati célt 
nem fog tudni szolgálni, hiszen mögötte a rekultivált lerakó van, balról 
pedig az átrakó állomás és a komposztáló tér.  
 
Marosi György Csongor: Ugyanezek a kérdések benne is megfogal-
mazódtak, a bizottsági ülésen azt a tájékoztatást kapták, hogy erre 
amiatt van szükség, mert be van adva egy pályázat, amelyhez ez a te-
rület, mint védsáv szükséges. Ezt az előterjesztőnek közölnie kellett 
volna.  
 
Lőrincz László: A fenti előzmények alapján javasolja, hogy kerüljön le 
napirendről ez az előterjesztés.  
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Tizenötödik napirend:  
 
Javaslat rendelet módosítására – hulladékgazdálkodás. 

 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyal-
ta az előterjesztést és támogatta.  
 
Dr. Sóvágó László: Külön tanulmányt érdemelne, ami a hulladékszállí-
tással kapcsolatosan az országban folyik. Nem az önkormányzat szállít-
ja a hulladékot, hanem a Városgazda, állami szerv megbízásából. 
Semmilyen eszköze nincs az önkormányzatnak, de a szabályokat rá 
erőltetik. Most azt tervezik, hogy elveszik a Városgazdától a szállítás 
jogát is, odaadják egy nagyobb városnak, a Városgazda „albérlőként” 
visszabérelheti és szállíthatja a hulladékot.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshoza-
talban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulla-
dékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában és a hul-
ladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény 35. §-ában biztosított feladat-
körében eljárva - Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottságá-
nak véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A R. 5. § (4) bekezdése utolsó mondata helyébe a következő rendelke-
zés lép: 
 
„A Közszolgáltató Hajdúszoboszló város közigazgatási a települési szi-
lárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére 
jogosult és egyben köteles is.” 
 

2. § 
 
A R.  8. § (2) bekezdés utolsó mondata hatályát veszti. 
 

3. § 
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(1) A R.  13. § (1) i.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„a gazdálkodó szervezet a közszolgáltatási díjat a Koordináló Szerv ré-
szére, a Koordináló Szerv által meghatározott gyakorisággal és módon 
köteles megfizetni” 
  
(2) A R. 13.§ (2) és (3) bekezdései hatályukat vesztik. 
 

4. § 
 
(1) A R. 17. § (3) bekezdése kiegészül az alábbi e.) ponttal: 
 
„A Közszolgáltató által üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetek esetében 
az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállítása szükség szerint, de leg-
alább kéthetente történik.”  
 
(2) A R. 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„A jelen rendeletben meghatározott gyakoriságú hulladékszállítás mel-
lett, ha az ingatlanhasználónak többlet települési szilárd hulladéka ke-
letkezik, azt a Közszolgáltatónál átvett és erre a célra rendszeresített 
hulladékgyűjtő zsákba helyezheti vagy jelen rendelet 10. § (2) bekezdé-
se szerint kiszállíthatja a hulladékudvarra.” 
 

5. § 
 
A R. 35. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„Azon ingatlan esetében, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint 
üdülőnek minősül, s abban senki sem lakik állandó jelleggel, az ingat-
lanhasználó keresztféléves szolgáltatási szerződést (mely minden év 
április 1. és szeptember 30. közötti időszakra szól) köthet.” 

 
Záró rendelkezések 

 
6. § 

 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  

 

Tizenhatodik napirend:  
 
Előterjesztés a környezetvédelmi program 2017. évi intézkedési 
tervének elfogadására. 

 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyal-
ta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ko-
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csis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshoza-
talban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő határozatot hozta:   

 
 
 

31/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2015-2020. évekre szóló Környezetvédelmi Program 
végrehajtását szolgáló, 2017. évi intézkedési tervét az alábbiak sze-
rint elfogadja: 
 

2017. évi intézkedési terv a környezetvédelmi  
program végrehajtására 

 
1. Környezetvédelmi alap, talajvíz mintavételek 
3.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
2. Belvízcsatorna üzemeltetése, belvízrendezés, belvízmentesítés 
30.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök,  
 
3. Önkormányzati erdők művelési feladatai 
4.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelős: Jegyző 
 
4. Köztisztaság, síktalanítás 
 56.257.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
5. Korszerű állati hulladékkezelő telep üzemeltetése 
16.535.000,- Ft /saját forrás/ 
 
6. Illegális hulladéklerakók felszámolása 
1.500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
7. Allergén növények kaszálása 
2.987.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
8. Kényszerkaszálás közterületen 
500.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Igazgatási irodavezető, Főmérnök 
 
9. Önkormányzati ingatlanok kaszálása, allergén növények irtása, 
síktalanítás  
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3.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő 
 
10. Szúnyog-, és rágcsálóirtás, növényvédelem  
11.000.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 
 
11. Zöldterületek fenntartása 
 
- Parkfenntartás 
60.880.000,- Ft /saját forrás/ 
 
- Fakivágás 
4.300.000,- Ft /saját forrás/ 
 
- Falevél elszállítás 
2.016.000,- Ft /saját forrás/ 
Felelőse: Főkönyvelő, Főmérnök 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Környezetvédelmi Programban szereplő további feladatokat forráshi-
ány miatt pályázatok útján kívánja megvalósítani, utasítja a Jegyzőt a 
pályázati lehetőségek figyelésére. 

 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős:   megbízott jegyző 

 

Tizenhetedik napirend:  
 
Előterjesztés a Hajdúszoboszló külterületi útjainak felújítása című 
pályázattal kapcsolatosan. 

 
Harsányi István: A pályázat benyújtásakor 13 dűlővel adnák be a fel-
újítási igényt. Teljes dűlőhosszúságra nem lesz elegendő a pályázati 
forrás, így a forgalmasabb szakaszokat újítanák fel 15-40 cm-es zúzott-
kővel. Kéri a hivatalt, hogy a felújítandó utakról kikerülő zúzottkő kerül-
jön azokra a helyekre, ahová még nincs szórva, biztosítva az ott lakók 
sármentes közlekedését. Felújításra kerül a Fácán, Fürj, Veréb, Csip-
kés dűlő, sajnos a Vénkert dűlőre most nem kerül sor, de egy más költ-
ségből megpróbálja az önkormányzat megoldani. Mikor várható ebben 
a pályázatban döntés, mikor kerülhet sor a kivitelezésre?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Jelenleg nincs információja erről, amint lesz, 
tájékoztatni fogja mind a szakbizottságot, mind a képviselő-testületet.  
 
Orosz János: Azért lett módosítva az anyag, mert az utak javításra 
szoruló része nagyobb összegbe került, mint amit a pénzösszeg meg-
enged, illetve helyrajzi számok lettek módosítva. A városfejlesztési, 
mezőgazdasági bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
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Antalné Tardi Irén: Dűlőutak felújítására kerül sor, vagyis földút stabili-
zációra, körzetében is vannak dűlők, amelyek felújításra kerülnek a pá-
lyázat keretében. Az utak teljes hosszát nem sikerül ebből felújítani, így 
mindenképpen szükséges a költségvetésben elkülönített összegből erre 
fordítani.  
 
Kanizsay György Béla: Senki ne feledkezzen meg arról, hogy az ön-
kormányzatnak van egy 10 millió Ft-os lakott külterületi utak karbantar-
tására elkülönített kerete, amit felhasználva a felsorolt problémák vala-
melyest orvosolhatóak. Az ott élő emberek toleránsak, tisztában vannak 
azzal, hogy az a terület nem kap annyi figyelmet, mint egy belvárosi 
rész. Ugyanakkor mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az ő 
életük is könnyebb legyen. Tavalyi évben képviselői kerete több mint fe-
lét erre a célra használta fel.  
 
A képviselő-testület a módosított előterjesztést 10 igen szavazat mellett 
(Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György 
Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshozatalban 10 fő 
vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a követke-
ző határozatot hozta:   

 
32/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
180/2016. (XII.15.) számú határozatát a külterületi utak felújítása pá-
lyázat műszaki tartalma tekintetében módosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vi-
dékfejlesztései Program keretében megjelent, „Külterületi helyi köz-
utak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításá-
hoz, karbantartásához erő és munkagépek beszerzése” megnevezé-
sű VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott pá-
lyázat műszaki tartalmát az alábbiak szerint jóváhagyja: 
 
1. 0123 hrsz-ú út100 861,2 m hosszon földút stabilizáció;  
2. Alma dűlő – 10473 hrsz - 322,7 m hosszon földút stabilizáció; 
3. Pityeri dűlő – 10698 hrsz - 745,8 m hosszon földút stabilizáció; 
4. Nádudvari dűlő – 9319 hrsz - 600 m hosszon földút stabilizáció; 
5. Csepűs dűlő – 9443 hrsz - 475 m hosszon földút stabilizáció; 
6. Kösipart dűlő - 9635/1 és 9635/2 hrsz - 495 m hosszon földút 
stabilizáció; 
7. Fácán dűlő – 10087/1 hrsz - 750 m hosszon földút stabilizáció; 
8. Fürj dűlő – 10006 hrsz - 497 m hosszon földút stabilizáció; 
9. Veréb dűlő -9927 hrsz - 375 m hosszon földút stabilizáció; 
10. Csipkés dűlő -10264/5, 0527/44  hrsz -91 m hosszon földút 
stabilizáció; 
11. 030 hrsz-ú út 467 m hosszon földút stabilizáció; 
12. 038 hrsz-ú út 1121 m hosszon; 
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13. 028 hrsz-ú út, (Ádám dűlő) 770 m hosszban meglévő 
szilárd burkolatú út felújítása. 
 
A képviselő-testület a pályázatot 117.646.740, -Ft összes elszámol-
ható költséggel hagyja jóvá, melyhez bruttó 20 Mft saját forrást bizto-
sít a 2017. évi városi költségvetés 1.sz. melléklet (mérleg) „tartalé-
kok, pályázati tartalékok” kerete terhére. 
 
Határidő: pályázat ütemezése szerint 
Felelős:  polgármester, 
               jegyző 

 

Tizennyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés a „Hajdúszoboszló I. világháborús katonahőseinek 
nyomában” című pályázattal kapcsolatosan. 

 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyal-
ta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Annyi kérése van, hogy 
kerüljön áthelyezésre a városi temetőbe a kárászháti temetőben lévő 1 
darab hadisír, amely nagyon méltatlan helyen van.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshoza-
talban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő határozatot hozta:   

 
33/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
168/2016. (XI.17.) számú határozatát a pályázat műszaki tartalma 
tekintetében az alábbiakkal egészíti ki: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hon-
védelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum által meghirde-
tett „Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlék-
művek felújítása” című pályázati felhívásra benyújtott „Hajdúszobosz-
ló I. világháborús katonahőseinek nyomában” pályázatot bruttó 
1.857.331,- Ft elszámolható költséggel, és legfeljebb bruttó 700.000,- 
Ft saját forrás biztosításával támogatja megvalósítani, az előterjesz-
tésben foglaltak szerint. 
 
Az önkormányzati saját forrást a 2017. évi városi költségvetés 1. sz. 
melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati tartalékok kerete terhére biz-
tosítja. 
 
Határidő: pályázat ütemezése szerint, legkésőbb 2017.12.15. 
Felelős:  polgármester,  
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              jegyző 
 
 
 
 
 
 

Tizenkilencedik napirend:  
 
Előterjesztés Visegrádi Alap pályázatról. 

 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshoza-
talban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő határozatot hozta:   

 
34/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Thököly Imre 360. születési évfordulójára a Visegrádi Alaphoz pályá-
zatot nyújt be, az előterjesztésnek megfelelően.   

 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: megbízott jegyző  

 

Huszadik napirend:  
 
Előterjesztés önkormányzati ASP rendszerhez csatlakozásról. 

 
Lőrincz László: Ez az előterjesztés egy pályázati lehetőségről szól. 
Még 2015-ben egy kormányhatározat alapján döntöttek ennek az ASP 
rendszernek a felállításáról, ami a Magyar Államkincstár keretén belül 
fog működni és egy Nemzeti Információs Zrt. felelős ennek a rendszer-
nek a működtetéséért. Ebben a rendszerben hét szakrendszert dolgoz-
tak ki és ehhez a szakrendszerhez az önkormányzatoknak csatlakoznia 
kell vagy interface-es módszerrel, vagy a Nemzeti Távközlési Gerinchá-
lózaton (NTG) keresztül. Hajdúszoboszló Város gazdálkodási rendsze-
re jelen pillanatban a CORSO pénzügyi rendszer alapján működik, de 
2018. évtől a fejlesztő cég nem működteti tovább. Az önkormányzatnak 
így nem marad más lehetősége, mint az NTG kábelen keresztül csatla-
kozás az állami rendszerhez. Ezzel kapcsolatosan részt vettek egy 
egyeztetésen, ahol tájékoztatást kaptak, illetve több kérdést felvetettek. 
Például azt, hogy úgy hallották, ezen az NTG rendszeren keresztül 
csak az ő általuk telepített szakrendszerek működhetnek, mert ez egy 
védett hálózat. A válasz az volt, mivel ez védett rendszer, csak ez me-
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het rajta. A gyakorlatban ez azt fogja jelenteni, hogy például a polgár-
mesteri hivatalban a jelenlegi számítógépes rendszeren túl egy újabb 
rendszert ki kell építeni az NTG-nek megfelelően, minden irodába új 
csatlakozókat kell építeni, két számítógépe lesz egy ügyintézőnek, két 
monitort és két nyomtatót fog ez jelenteni. Ezt kicsit tovább bonyolítja 
az, hogy jelenleg az intézmények is a CORSO-t használják. Megkér-
dezte, hogy ők is csatlakozhatnak-e az ASP rendszerhez. Azt válaszol-
ták, hogy nem, ez számukra nem egy nyitva lévő lehetőség. Arra a kér-
désre, hogy akkor az intézmények hogyan fognak könyvelni, azt mond-
ták, hogy a polgármesteri hivatalt javasolják, hogy ezt a feladatot a ké-
sőbbiek során lássa el. Ő jelezte, hogy külön gazdálkodási szervről van 
szó, külön adószámmal, törzsszámmal. Azt válaszolták, hogy a polgár-
mesteri hivatal jegyzője nyilatkozza le, hogy ez is része a polgármesteri 
hivatalnak. A harmadik kérdés az adatállomány integrációjával kapcso-
latos volt, vagyis hogy a korábbi évek adatai hogyan fognak ebbe a 
rendszerbe bekerülni, az adatmigráció hogyan lesz megoldva. meg 
vannak-e a programnak az adatbeviteli mezői. Azt mondták, hogy 
nincs, ilyet nem tudnak megadni. Úgy gondolják, hogy a törzsadatokat 
kézzel vigyék be a felhasználók. Vagyis a 14 éve használt rendszer 
adatai nem kerülnek be az új rendszerbe. Itt marad az önkormányzat 
adatok nélkül. Ez a 9 millió Ft, ami a pályázatra el van különítve, ebből 
2 millió körüli az az összeg, amelyet az önkormányzat ténylegesen fel-
használhat, a többit központilag fogják szétosztani oktatási célokra. Eh-
hez a két millióhoz képest legalább 90-100 millió forint szükséges a 
rendszerre való átálláshoz, erre pályázat nem lesz kiírva.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 7 igen (Harsányi István, Jónás 
Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Ma-
rosi György Csongor, Orosz János) szavazat és 4 tartózkodás (Antalné 
Tardi Irén, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Dr. Sóvágó László) mellett 
(a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta és a következő határo-
zatot hozta:   

 
35/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete felha-
talmazza a polgármestert, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosí-
tó jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási kérel-
met nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. 
 
Határidő: 2017. március 6. 
Felelős:  megbízott jegyző  

 

Huszonegyedik napirend:  
 
Előterjesztés a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött 
együttműködési megállapodások felülvizsgálatára. 
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A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ma-
joros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshozatalban 10 fő 
vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a követke-
ző határozatot hozta:   

 
36/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, valamint Haj-
dúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmű-
ködési megállapodásokat felülvizsgálta és azokat változatlan formá-
ban jóváhagyja. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:   megbízott jegyző 

 

Huszonkettedik napirend:  
 
Előterjesztés a polgármester szabadságolási ütemtervéről. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshoza-
talban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő határozatot hozta:   

 
37/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. 
Sóvágó László polgármester szabadságának ütemezését a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (2) be-
kezdése alapján jóváhagyja. 
 
Határidő: – 
Felelős: – 

 

Huszonharmadik napirend:  
 
Tájékoztató Hajdúszoboszló Város 2016-os turisztikai adatairól. 

 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Büszkén vette tudomásul a 
20 éve nem látott turisztikai adatokat és egyben köszönetét fejezi ki va-
lamennyi, turizmusban érdekeltnek, aki ehhez az eredményhez hozzá-
járult. Gyakorlatilag az is beigazolódott ezzel, hogy a TDM iroda létre-
hozása évekkel ezelőtt igen szerencsés döntés volt, amely mára be-
érett, hiszen a tavalyi, szintén rekord eredményhez az idei rátett 8%-ot.  
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Antalné Tardi Irén: Nagyon köszöni minden résztvevőnek, aki a turisz-
tikai adatok alakulásában részt vett, hogy most büszkén lehet mondani, 
milyen szép eredményeket ért el a város. De köszönet illeti az anyag 
készítőjét is.  
 
Kocsis Róbert: Hasonlóképp vélekedik a szép eredményekről, de sze-
retné megjegyezni, hogy hasonló büszkeséggel értékelheti a hévízi, a 
büki, a sárvári, az egri, a debreceni, a szegedi önkormányzat, ahol nőtt 
a vendégéjszakák száma. Ezek a sikerek az ország turizmuspolitikájá-
nak a sikerei is, nemcsak az önkormányzatoké.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem tudja képviselőtársa hozzászólását hova ten-
ni. Nehogy már egy ilyen szép eredmény mellett elkezdjenek keseregni. 
Ami jó, azt ismerjék már el. 20 éve nem volt ilyen jó eredmény. Minden 
létező díjat megnyert Hajdúszoboszló. Vannak gondok, van mit javítani, 
de ebben a pillanatban nem erről kell beszélni. Ha ezt hallanák a héví-
ziek vagy egriek, el lennének ájulva, hogy Hajdúszoboszló Város ön-
kormányzatának ülésén nem azzal foglalkoznak, hogy mi a jó, hanem 
elmondják, hogy ezt más is mondhatja. Legalább egyszer egy évben 
lehessen elmondani, hogy van olyan terület, ahol eredményt értek el. 
Nem ért egyet ezzel a szemlélettel.  
 
Kanizsay György Béla: Pontosítani szeretné, hogy az anyagban nem 
az szerepel, hogy 20 éve nem volt ennyi vendég, hanem mióta mérik és 
adatok vannak, azóta. Éppen ezért ki meri mondani, hogy Hajdúszo-
boszlón még soha nem volt annyi vendég, mint a tavalyi évben.   
 
Kocsis Róbert: Polgármester Úr mondta ki a kulcsszót, hogy nem sza-
bad átesni a ló túlsó oldalára, tehát ne essenek az önfényezésbe. Ez a 
növekedés egy országos trend. Az első 10 helyezettben két számjegyű 
növekedések vannak. Azzal kezdte, hogy ő is nagyon büszke az ered-
ményekre.  
 
Dr. Sóvágó László: Ismerteti néhány település adatát, össze lehet ha-
sonlítani Hajdúszoboszlóval. Látható, hogy jóval elmaradnak az ered-
mények.  
 
Kocsis Róbert: A statisztikát így is lehet olvasni, meg másképp is. 
Ugyanabból az adatsorból olvastak fel mindketten.  
 
Dr. Sóvágó László: Az is igaz, hogy a magyar idegenforgalom jó esz-
tendőt zárt a tavalyi évben. Ő többre becsüli ezt a várost, ki meri jelen-
teni, amikor eredményeket ér el, ez legyen 24.000 ember megbecsülé-
se.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshoza-
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talban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő határozatot hozta:   

 
 
 
 

38/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Haj-
dúszoboszló Város 2016-os turisztikai adatairól szóló tájékoztatót tu-
domásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:   -  

 

Huszonnegyedik napirend:  
 
Tájékoztatás a startmunka programokról. 

 
Jónás Kálmán: Köszöni a hivatalnak az elkészített anyagot. Jegyző Úr 
még decemberben azt mondta, hogy a közfoglalkoztatottak és a start-
munka között nincs lényeges különbség. Ez nincs így. Az anyagban ta-
lálható egy adat, a közfoglalkoztatottak számának a változása, mely 
szerint 2014-ben 617 fő, 2015-ben 710 fő, 2016-ban 450 fő, ami erős 
csökkenés. Örül annak, hogy ennek a munkának az előkészítését most 
már hasznosnak találja a hivatal. Sajnálatos módon az anyag mellékle-
tében megjelenő kormányhivatali levél 2016. októberi dátumú. Azóta 
semmiféle válaszra nem méltatta a hivatal őket. 2017-ben a város a já-
rási települések közül egyedüliként nem vesz részt ebben a program-
ban. Nagyon jó az elképzelés, megemlíti példaként Nagyhegyest, ahol 
startmunka keretében végzik a közétkeztetést. Kabán papír brikett gyá-
rat avattak. Az anyagban ki van emelve, hogy Hajdúszoboszlónak nincs 
földterülete. Utána érdeklődött, a régi KISZ-tábor mögötti területen leg-
alább 1 hektár mezőgazdasági célra hasznosítható terület van. Térkő-
gyártó üzemet is lehetne építeni állami támogatással. Az államtól kapott 
400 milliós támogatást lehetett volna földvásárlásra fordítani. Az anya-
got ezekkel a kiegészítésekkel együtt – bár előremutató – nem tudja el-
fogadni.  
 
Dr. Sóvágó László: A startmunka program kisebb, hátrányos helyzetű 
településeken rövid ideig megoldást nyújthat. Ha nincs olyan réteg és 
megfelelő feltétel, akkor ez ráfizetés. A legtöbb település kényszerből 
csinálja. Nem ez a jövő útja. Ez olyan, mint a közmunka. Amikor az ele-
jén kifogásolták a közmunkát, a kormány közölte, hogy ez a jó megol-
dás, idén viszont a közmunkások számát a felére csökkentette. Mo-
dern, versenyképes ipart kellene teremteni. Azzal egyetért, hogy támo-
gatni kell a programot, hiszen ha csak 10 főnek sikerül munkát adni, 
már megérte.  
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Marosi György Csongor: Ha elfogadja a testület az előterjesztést, ak-
kor alakulni fog egy munkacsoport. Ez egy jó kezdeményezés, melyben 
részt kell venni. Egyeztetést követően Antalné Tardi Irén képviselő as--
szonyt jelölik a munkacsoportba.  
 
Jónás Kálmán: A városban a közmunkások nem büszkék a munkájuk-
ra, Nagyhegyesen viszont arra büszkék, hogy ők termelik meg a közét-
keztetéshez szükséges élelmiszert.  
 
Majoros Petronella: A startmunka programban való közreműködés 
fontos az önkormányzat részéről is, a közétkeztetésben való részvétel 
nem lehet kényszer, a minőségi alapanyagok, élelmiszerek előállítása 
előtérbe helyezendő. Mindenképpen támogatja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat mellett, (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Ko-
csis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) (a döntéshoza-
talban 11 fő vett részt) tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
és a következő határozatot hozta:   

 
39/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
startmunka programokról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  -  

 

Kérdések:  
 
Jónás Kálmán: 2016 augusztusában megkereste a kormányhivatal 
Polgármester Urat, hogy törvényességi felülvizsgálattal nézzék meg a 
TV vezetőjének megbízatását. Rá egy hónappal készült egy anyag, is-
mét egy hónap múlva tárgyalta a testület, hogy megteszi Polgármester 
Úr a szükséges munkáltatói intézkedéseket. Ezt elfogadták. Milyen 
munkáltatói intézkedések történtek a törvényességi észrevétellel kap-
csolatosan? Mennyire ártott Hajdúszoboszló hírének a HVTV múlt heti 
tevékenysége?  
 
Dr. Sóvágó László: Nem ártott jobban, mint képviselő úr szerepe azon 
a videón, amelyet feltöltöttek az internetre. Ahogy a négy ember megje-
lent, látható volt, hogy nincsenek politikai ismeretek birtokában. Ez job-
ban ártott a városnak. A kérdésre válaszolva, semmilyen intézkedést 
nem tett, a kormányhivatal részben megváltoztatta álláspontját, a komp-
romisszumos javaslatot kifogásolta, a márciusi ülésre előterjeszti. Az 
lesz a javaslata, hogy a képviselő-testület ne fogadja el a kormányhiva-
tal álláspontját és majd a bíróság eldönti.  
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A képviselő-testület az interpellációra adott választ 7 igen (Antalné Tar-
di Irén, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), 3 nem szava-
zat (Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, Majoros Petronella) és 1 tartózko-
dás (Harsányi István) mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

40/2017. (II. 23.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jónás 
Kálmán kérdéseire adott választ tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  -  

 

Interpellációk:  
 
Máté Lajos: Az elmúlt hetekben a városban több helyen tapasztalhat-
ták, hogy – valószínűleg az áramszolgáltató megbízásából – a közterü-
leten levő magasabb fákat, amelyek vezetékek alatt vannak, alvállalko-
zók elkezdték nyírni. Ezek a munkák szemmel láthatóan minden szak-
mai alapot nélkülöznek, egyetlen célja volt, hogy a gallyak ne legyenek 
a villamosvezetékek közvetlen közelében. Ennek eredményeként olyan, 
szemet rontó eredmények születtek, hogy a fák fele van lecsonkolva, az 
ágakat középen elvágták. Ezt a lakók távollétében tették, több lakó sa-
ját maga ültetett fát a közterületen, így nagy a felháborodás. Nem tudja, 
volt-e egyeztetés a hivatallal, de javasolja, vegyék fel a kapcsolatot az 
áramszolgáltatóval és a további munkák a hivatal szakmai támogatásá-
val valósuljanak meg, hogy ne legyenek lakossági panaszok. 
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
A képviselő-testület ülése 16.09 órakor befejeződött. 

 
K.m.f. 

 
 

 
      Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs 

polgármester                                      megbízott jegyző 
 


