
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2016. május 12-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Holoda Attila 
alpolgármester, 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. Vincze Ferenc jegyző, Dr. Sléder Tamás aljegyző, 
Lőrincz László gazdasági irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi 
főmérnök, Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; 
dr. Korpos Szabolcs technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető, 
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 
kiosztásra került két plusz napirend, amelyek napirendre vételéről 
szavazni kell. Az egyik napirend „Előterjesztés vagyonhasznosítási 
szerződés elfogadásáról”, a másik pedig Jónás Kálmán képviselő 
egyéni képviselői indítványa, amely arról szól, hogy a Pávai Vajna 
Ferenc utca nevét pontosan határozzák meg. A képviselő-testület 
vagyonhasznosítási szerződés elfogadásáról szóló előterjesztés 
napirendre vételét 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt); Jónás Kálmán 
egyéni képviselői indítványának napirendre vételét 5 igen szavazat 
(Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella) és 6 tartózkodás (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) mellett nem támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett 
részt) és a következő napirendet fogadta el:  
 
68/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND: 
 
1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi 
feladatok 2015. évi ellátásáról. 
Előadók: - jegyző 
        - szociális szolgáltató központ vezetője 
              - járási hivatal vezetője 
 
2. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
alapszabályának módosításáról. 
Előadó: vezérigazgató 



3. Előterjesztés Hajdúszoboszló város új településrendezési 
eszközök véleményezési szakaszának lezárásáról. 
Előadó: városi főépítész  
  
4. Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére.  
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  
 
5. Előterjesztés a Bajcsy Zs. u. 20. sz. alatti ingatlan hasznosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  
 
6. Előterjesztés beépítési kötelezettség meghosszabbítására. 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő  
 
7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a 7779 hrsz-ú ingatlan 
gázellátásához.  
Előadó: irodavezető-főkönyvelő  
 
8. Előterjesztés Tigáz Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok 
megvásárlásáról.  
Előadó: irodavezető-főkönyvelő  
 
9. Előterjesztés hulladékgazdálkodási rendelet módosításával 
kapcsolatosan.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés közterületek felújítási keretének felhasználásáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Javaslat talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet 
újraalkotására.  
Előadó: aljegyző  
 
12. Előterjesztés közvetlen „nemzetközi” forrásokra alapozott 
pályázati lehetőségek testvér (partner)városi egyeztetéséről.  
Előadó: aljegyző 
 
13. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről 
Előadó: aljegyző 
 
14. Előterjesztés a polgármesteri hivatal alapító okiratának, szervezeti 
és működési szabályzatának módosítására  
Előadó: jegyző  
 
15. Előterjesztés vagyonhasznosítási szerződés elfogadásáról  
Előadó: irodavezető-főkönyvelő  
 
16. Válasz interpellációra a kullancsirtás lehetőségeivel 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 



17. Válasz interpellációra a közterületen elhelyezett sátorgarázsokkal 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
18. Válasz interpellációra közterületi reklámtáblákkal kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
19. Válasz interpellációra uszadékfogó rács elhelyezésével 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen voltak a járási hivatal, a szociális 
szolgáltató központ és a rendőrség képviselői.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális, 
bizottság megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag támogatta. A 
beszámoló rendkívül részletes, alapos, jól bemutatja az egyes 
szakterületek jelenlegi helyzetét, problémáit.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) a 
beszámolót és a következő határozatot hozta:  
 

69/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény 96. § (6) bekezdése és a végrehajtási rendelete 
alapján - az abban előírt tartalmi követelményeknek megfelelően - a 
helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó beszámolóját elfogadja.  
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos, illetve 2016.május 31.  
 

Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István vezérigazgató.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 



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

70/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
1./ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. Alapszabályát a 
következőképpen módosítja: 
 
1/ Az alapszabály VII. 7. pontjának 4. mondata „szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt” törlésre kerül 
 
1. Az alapszabály VII. 7. pontja az alábbiak szerint módosul:  
„7./ A felügyelő bizottság elnökét - a jelenlévők szótöbbségével - 
maga választja meg tagjai közül. Határozatképes, ha mindhárom 
tagja jelen van. Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. 
Üléseit az elnök hívja össze. Az összehívást egy tag - a cél és az ok 
megjelölésével - az elnöktől bármikor kérheti. Ha a kérésnek az 
elnök 8 napon belül nem tesz eleget, az ülés összehívására 
bármelyik tag jogosult. Ügyrendjét az alapító hagyja jóvá.” 
 
2/ Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 2016. március 17. és 2016. május hó 01-jei 
egységes szerkezetű alapszabályt elfogadja, és felhatalmazza dr. 
Sóvágó László polgármestert az alapszabály aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   polgármester 

 
Harmadik napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi főépítész.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta, egy 
módosítással, hogy 6,5 méter magasságban fogadják el a városban az 
építési magasságot.  
 
Tokai-Kiss Gábor: Időközben megérkezett a hatóságok válasza, ami 
pozitív minden részről, tehát a javított tervhez hozzájárulnak, annyi 
kitétellel, hogy a beruházás megkezdése előtt el kell végezni a 
hatásbecslést. A 6,5 méterre való megemeléssel kapcsolatosan 



konzultált a tervezővel, ő nem javasolja a sorházas, földszintes házas 
övezetben az emelést, illetve a családi házas, kertvárosi övezetben 
sem, mivel sok esetben az oldalkertek 4,5 méter körüliek, így 
emeletráépítések esetén a szűk oldalkertek miatt konfliktusok lehetnek.  
 
(Máté Lajos képviselő 14.09 órakor érkezett.) 
 
Dr. Sóvágó László: Ki javasolta a 6,5 méterre megemelést?  
 
Tokai-Kiss Gábor: A Hungarospa-tól érkezett javaslat erre 
vonatkozóan.  
 
Dr. Sóvágó László: Saját véleménye az, hogy inkább a családi házas 
jelleget kellene erősíteni. Nem támogatja a 6,5 m-re emelést.  
 
Majoros Petronella: A 6,5 m-re történő megemelés hány szintet jelent 
a gyakorlatban?  

 
Tokai-Kiss Gábor: Egy magastető fér bele ebbe. A központi részeken 
lenne magasabb az épület.  
 
Kanizsay György Béla: Több tervezővel egyeztetett korábban, 
mindenki azt mondta, hogy a 4,5 méter gyakorlatilag lehetetlenné teszi, 
hogy megfelelő magasságú házak épüljenek. Neki azt javasolták, hogy 
minimum 5 méterre emeljék meg a szintet. Akik kisebb telket tudnak 
csak megvenni és igénybe kívánják venni a lakástámogatásokat, 
azoknak mindenképp fontos lenne megemelni a magasságot.  
 
Dr. Sóvágó László: Ez a vita miért nem dőlt el az előzetes szakmai 
egyeztetéseken? Ezt szakembereknek kellett volna egymás között 
megbeszélni.  
 
Kocsis Róbert: Egyrészt egyet ért Polgármester Úrral, ez a vita 
lefolyhatott volna korábban is. Egyetért azzal is, hogy a 4,5 méterhez 
képest az 5 méter nem nagy emelés, de a 6,5 métert soknak tartja. A 
Bányász utcán például az egyik oldal lakótelep, a másik pedig 
társasházi övezet. Az 5 méterre emeléssel egyetért.  
 
Tokai-Kiss Gábor: A legfeljebb 5 méterre emelést tudja szakmailag 
támogatni.   
 
Marosi György Csongor: A kormányzati intézkedések hatására egyre 
többen építkeznek, sokan kis telket tudnak csak megvenni, nekik 
szükségük van az emeletépítésre. Az 5 métert el tudja fogadni.  
 
Tokai-Kiss Gábor: A kisvárosi övezetben, amely a központhoz közel 
esik, ott lehessen 6,5 méter, az 5 méter pedig a kertvárosi lakóterületre 
vonatkozzon.  
 



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 módosított határozatot hozta:  
 

71/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
a) Az új településrendezési eszközök véleményezési eljárását a mai 
napon lezárja.  
b) A beérkezett észrevételekre adott tervezői válaszokat a 16. 
sorszámú kivételével elfogadja. 
c) A 16. sorszámú (építménymagasság általános szintű 4,5 m-ről 6,5 
m-re emelése) esetében a szakmai előterjesztő javaslatára az 
emelést az Lk-5 és Lk-5x övezetek esetében 6,5 m-ben, míg az Lk-4 
jelű és azon kertvárosi lakóterületek esetében, ahol 4,5 m szerepel, 
ott 5,0 m-ben állapítja meg.   
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
Negyedik napirend:  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta 
(a döntéshozatalban 10 fő vett részt) az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

72/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi CXC. törvény 83. § (3) bekezdése alapján, a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete által tervezett 
intézményi alapdokumentum módosítást, a Szép Ernő 
Kollégiumban a maximálisan felvehetők létszámának 206 főről 
162 főre csökkentését tudomásul veszi. 
 
Határidő:    2016. május  12., illetve értelemszerűen 
Felelős:      jegyző 

 
Ötödik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést a 



szakbizottság általi módosítással együtt, hogy 5 évre csökkenjen a 
bérbeadás időpontja.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális, 
bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 6 igen szavazat, 1 
tartózkodás mellett támogatta a módosítással együtt. 
 
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:  
 

73/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
128/2015. (VII. 02.) számú, a 4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 
20. szám alatti 6219 hrsz. nyilvántartott ingatlanra vonatkozó 
határozatot visszavonja, mert a Baptista Szeretetszolgálat Országos 
Támogatott Lakhatás Intézményével nem jött létre a haszonkölcsön 
szerződés. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a 4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 20. szám 
alatti 6219 hrsz. nyilvántartott ingatlant alkalmas megállapodás 
keretében, térítésmentesen a tulajdonában lévő, a valóságban 4200 
Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 20. szám alatti 6219 hrsz. 
nyilvántartott ingatlant 5 év időtartamra átadja a Waldorf 
Egyesületnek (4200 Hajdúszoboszló, Vadas u. 32.sz.) kizárólag 
óvodai feladatok ellátására.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás 
megadására a Hajdúszoboszló, Bajcsy Zs. u. 20. sz. 6219 hrsz. 
nyilvántartott ingatlanban szükséges átalakítási, felújítási munkálatok 
elvégzéséhez.  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
a jegyzőt a feladatok végrehajtásában keletkező megállapodás   
előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a dokumentumok 
aláírására.    
 
Határidő:    2016. május  12., illetve értelemszerűen 
Felelős:      jegyző 

 
Hatodik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a két éves meghosszabbítást. 



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

74/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja Szöllősi László és Karika Szilvia 
(Hajdúszoboszló, Makkos Ferenc u. 25.) részére, hogy a 
Hajdúszoboszló, Földesi utca 26. szám alatti 7642/151 hrsz-ú 
ingatlanra vonatkozó beépítési kötelezettségük 2018. július 18. napig 
meghosszabbításra kerüljön. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok aláírására. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: jegyző 

 
Hetedik napirend:  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
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, Máté Lajos, Marosi György Csongor, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

75/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a Hajdúszoboszló 7682/86 hrsz-ú, a 7781 hrsz-ú és a 7779 
hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa, előzetes tulajdonosi hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy az érintett ingatlanokon a gázelosztó vezeték 
megépítése megvalósulhasson. 
 
2. A képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a Tigáz-dso Kft. a 
7682/86 hrsz-ú kivett beépítetlen terület és a 7781 hrsz-ú kivett árok 
vonatkozásában, a vezeték biztonsági övezetére kiterjedő vezetékjog 
alapításához, és a földhivatali nyilvántartásba való bejegyzéséhez. 
 



Az előzetes tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a 
szükséges szakhatósági és más engedélyek beszerzésétől és az 
azokban foglaltak betartása alól.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok aláírására. 
 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: jegyző 

 
Nyolcadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
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, Máté Lajos, Marosi György Csongor, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

76/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
utasítja a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t, hogy a 
Debreceni útfélen található 3339 hrsz-ú ingatlan teljes területére, 
valamint a Hőforrás utcán található 3926 hrsz-ú sportpálya 
megvásárlására vételi ajánlatot nyújtson be a Tigáz Zrt. részére, a 
két ingatlanra összesen 45 millió Ft+Áfa összegben. 

 
Határidő: 2016. május 31. 
Felelős:   -VgNZrt vezérigazgatója,  

-jegyző 
 

Kilencedik napirend:  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta. 
 
Dr. Sóvágó László: Látható, hogy micsoda káosz van a 
hulladékszállítás területén. Április 1-jén lépett életbe a március 31-én 
hozott rendelet. Fejetlenség, kapkodás jellemzi az egészet. Senki nem 
fizetett még senkinek, eltelt másfél hónap.  

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



döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta és 
rendeletet alkotta:  
 

83/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
jogszabályváltozásból eredő módosítását. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási 
szerződés 2.sz. módosításának aláírására.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, 
              jegyző 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

12/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékról szóló 7/2015 (II.19.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hulladékról 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 hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV 
törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva - 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottságának 
véleményének kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 

A települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: R.) teljes szövegében az „ingatlantulajdonos” 
szövegrész „ingatlanhasználó” szövegrészre módosul. 

 
2. § 

 
A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az Önkormányzat fenti célok érdekében a jelen rendeletben 
foglaltak szerint a települési szilárd hulladék kezelésére 
kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátás keretében közszolgáltatást (továbbiakban: 
közszolgáltatás) szervez és tart fenn.” 

 
3. § 

 
A R.  5. § (4) bekezdés első mondata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 



 
„Hajdúszoboszló város közigazgatási területén a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés keretében 
teljesítésre kizárólagosan jogosult a Hajdúszoboszló 
Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.), amely 
közszolgáltatónak (továbbiakban: Közszolgáltató) minősül.” 
 

4. § 
 

(1) A R.  6. § első mondatában a „hulladékgazdálkodási” szövegrész 
hatályát veszti. 
 
(2) A R. 6. § b.) pontjában a „szolgáltató” szövegrészek helyébe 
„közszolgáltató” szövegrészek kerülnek, és a „közszolgáltató 
finanszírozása” szövegrész hatályát veszti. 
 
(3) A R. 6. § d.) pontja hatályát veszti. 
 

5. § 
 
(1) A R. 7. § a.) és b.) pontjai a mondatok végén kiegészülnek az 
„ártalmatlanításra történő átadására” szövegrésszel. 
 
(2) A R. 7. § f.) pont helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„háztartásokban keletkező veszélyes hulladék átvételére és átmeneti 
elhelyezésére a hulladékudvarban, ártalmatlanításra történő 
átadására.” 
 

6. § 
 
(1) A R.  8. § (1) bekezdés d.) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 
„háztartásokban keletkező veszélyes hulladék átvétele és átmeneti 
elhelyezése a hulladékudvarban, ártalmatlanításra történő átadása; 
komplex hulladékgazdálkodási telep üzemeltetése.” 
 
(2) A R. 8. § (3) bekezdésében a „,valamint költségelszámolást” 
szövegrész hatályát veszti. 
 

7. § 
 
(1) A R. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az ingatlanhasználó köteles az önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatás igénybevételére, az ingatlanán keletkező települési 
szilárd hulladék elkülönített gyűjtésére, a Közszolgáltatónak történő 
átadására, valamint a közszolgáltatási díj Nemzeti 



Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 
működő Részvénytársaság (továbbiakban: Koordináló szerv) részére 
történő megfizetésére.” 
 
(2) A R. 9. § (3) bekezdésében a „jelen rendeletben foglaltak szerint” 
szövegrész helyébe „a Koordináló szerv részére” szövegrész kerül. 
 

8. § 
 

A R.  14. §-a hatályát veszti címével együtt. 
 

9. § 
 

A R. 15. § címe az „Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség” 
címről „Nyilvántartási kötelezettség” címre módosul. 
 

10. § 
 

A R. 18. § (3) bekezdés utolsó mondatában „a díjat ennek 
megfelelően kiszámlázni.” szövegrész helyébe „a Koordináló szerv 
felé az adatszolgáltatást ennek megfelelően teljesíteni.” szövegrész 
kerül. 
 

11. § 
 

A R. 19. § (2) bekezdés utolsó mondata a „megfizetni” szövegrész 
előtt kiegészül „a Koordináló szerv részére” szövegrésszel. 
 

12. § 
 

A R. 25. § (2) bekezdésében az „az” névelő az „általa” kifejezés 
mögül az elé kerül. 
 

13. § 
 

(1) A R. 32. § (1) bekezdése „a Koordináló szerv részére, a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott gyakorisággal és 
határidővel.” szövegrésszel egészül ki. 
 
(2) A R. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az ingatlanhasználó személyének változása esetén a 
közszolgáltatási díjat a vonatkozó jogszabályban meghatározott, 
adott negyedév utolsó napjáig a korábbi ingatlanhasználónak, míg a 
következő negyedévi díjat már az új ingatlanhasználónak kell 
megfizetni.”  

14. § 
 
(1) A R. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 



„A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a vonatkozó 
jogszabályban meghatározott gyakorisággal és határidőben köteles 
megfizetni a Koordináló szerv által kiállított számla alapján.” 
 
(2) A R. 34. § (3) bekezdése hatályon kívül kerül. 
 

15. § 
 
(1) A R. 35. §-ának címe „Kedvezmények és szüneteltetés” 
címről „Szüneteltetés” címre módosul. 
 
(2) A R. 35. § (4) bekezdése a „megfizetni” szövegrész előtt „a 
Koordináló szerv részére” szövegrésszel egészül ki.  
 
(3) A R. 35. § (6) bekezdés második mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„A szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató 
a szüneteltetés kezdő időpontjára visszamenőleg a szüneteltetést 
visszavonja, melyről tájékoztatja a Koordináló szervezet 
adatszolgáltatása keretében, aki a közszolgáltatási díjat pótlólagosan 
kiszámlázza.” 

Záró rendelkezések 
 

16. § 
 
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2016. április 1-jétől kell alkalmazni.  

 
Tizedik napirend: 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
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, Máté Lajos, Marosi György Csongor, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

77/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2016. évi városi költségvetésben a közterületek felújítása (járda) 
pénzügyi keret terhére támogatja az előterjesztéshez mellékelten 
csatolt, körzetenkénti kimutatásban szereplő felújítási munkálatok 
elvégzését az előterjesztésben szereplő, 1, 2, 3, 5, 6, és 7, 
körzeteket érintő átcsoportosításokat követően. 
 



A közterületek felújítására (járda) beérkezett kivitelezői ajánlatok 
ismeretében felhatalmazza a polgármestert a költségek szükség 
szerinti átcsoportosítására és az esetleges műszaki tartalom 
csökkentésre. 
 
Utasítja a jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések 
megtételére felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. 
 
Határidő:   - 
Felelős:    polgármester, 
                 jegyző  

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

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

13/2016. (V. 12.) önkormányzati rendelete 
a talajterhelési díjról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) 
bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében, valamint Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva - Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, 
Egészségügyi, Szociális Bizottságának véleményének kikérésével - 
az alábbi rendeletet alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
A rendelet hatálya Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 11. §-ában meghatározott 
kibocsátókra terjed ki. 
 

Adatszolgáltatási kötelezettség 
 

2. § 
 



(1) A víziközmű-szolgáltató a tárgyévet követő év március 15-ig 
köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók körében történő tárgyévi 
változásokról. Az adatszolgáltatás a kibocsátók azonosításához 
szükséges adatokra, valamint a Ktd. 12. § (2) bekezdésében 
meghatározottakra terjed ki. 
 
(2) Az adóévet követő év március 15-ig az önkormányzati 
adóhatóság felé adatot szolgáltat – az adóalap csökkentő tételek 
ellenőrzése céljából – a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz elszállítására feljogosított szervezet, a kibocsátók 
szennyvíztárolójából az előző évben elszállított nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről és a szállítást 
megrendelők személyéről. 

 
Talajterhelési díj 

 
3. § 

 
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, 
bevallania és önadózás keretében megfizetnie a tárgyévet követő év 
március 31-éig. 

 
(2) A talajterhelés díjat Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
11738084-15372741-03920000. számú talajterhelési díj beszedési 
számla megnevezésű számlájára kell teljesíteni. 
 
(3) A mérési lehetőséggel nem rendelkező kibocsátók átalány 
alapján állapítják meg a kibocsátott vízmennyiséget. Az átalány 
alapját képező méréssel nem megállapítható vízfogyasztást minden 
esetben az alábbiak szerint kell megállapítani: ha a fogyasztásmérő 
rendellenesen vagy hibásan működik, nem mér, nem lehet leolvasni, 
a hitelesítés ideje lejárt (a továbbiakban: hibás mérés), a mérőeszköz 
adatai a vízfogyasztás alapjául nem szolgálhatnak. Ebben az 
esetben a hibás méréssel érintett időszakban az elfogyasztott víz 
mennyiségét a hibás mérés időtartamának kezdetét megelőző 12 
hónap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás 
és a hibás mérés időtartama alatt eltelt napok száma szorzataként 
kell meghatározni. A hibás mérés időtartama: 
a) ha a meghibásodás tényleges időpontja megállapítható, a 
meghibásodás időpontjától az új fogyasztásmérő felszerelésének 
időpontjáig terjedő időtartam, 
b) ha a meghibásodás tényleges időpontja nem állapítható meg, a 
kibocsátó és a víziközmű-szolgáltató által közösen becsléssel 
megállapított időtartam, vagy 
c) a b) pont szerinti megállapodás hiányában az utolsó 
mérőleolvasástól a hibás mérés bejelentésének időpontjáig eltelt 
időszak, de legfeljebb 12 hónap. 
 
(4) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj az 



önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és az 
kizárólag a Ktd. 21/B. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott 
célokra használható fel. 
 

Díjmentesség 
 

4. § 
 
(1) A talajterhelési díjra vonatkozóan mentességben részesülnek 
azon kibocsátók, akik a tárgyévben: 
a) önkormányzat vagy járási hivatal által folyósított rendszeres 
szociális ellátásban részesültek vagy 
b) munkaügyi szervek által folyósított ellátásban részesültek, illetve 
c) nyugdíj és egyéb nyugdíjszerű ellátásban részesültek, ha a 
háztartásban az egy főre eső jövedelem nem haladta meg az 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80 %-át, egyedül élő esetén 
120 %-át. 

 
(2) A mentesség igénybevétele iránti kérelmet az önkormányzati 
adóhatóságnál kell benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a 
díjmentesség igénybevételének jogcímét, illetve a jogcímet bizonyító 
dokumentumokat. 

 
Záró rendelkezések 

 
5. § 

 
(1) Jelen rendelet 2016. május 15-én lép hatályba, de szabályait 
2016. január 1-től kell alkalmazni. 
 
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát vesztik a 
talajterhelési díjról szóló 28/2004. (XII.16.), a 29/2005. (X.27.) és a 
28/2012. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletek. 

 
Tizenkettedik napirend:  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság 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, Máté Lajos, Marosi György Csongor, 
Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

78/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi a közvetlen „nemzetközi” forrásokra alapozott 



pályázati lehetőségek testvér (partner)városi egyeztetéséről szóló 
tájékoztatót. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata vezetésével 
a testvér (partner)városok közötti stratégiai együttműködés és a 
„visegrádi” sör- és gasztrofesztivál Hajdúszoboszlón történő 
megrendezése tárgyában folytatódjon a további egyeztetés, pályázati 
előkészítés. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja az előterjesztésben foglaltak szerint Késmárk (Kezmarok), 
Lanskroun és Dzierzionow projektötleteit. 
 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a projekt(ek) részletes 
tartalmáról a projektfejlesztési szakasz során adjon tájékoztatást a 
képviselő-testület részére, illetve terjessze elő a képviselő-testületi 
döntést igénylő kérdéseket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző  

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

79/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

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

80/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat  



 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. 
számú mellékletben foglalt módosító okiratot jóváhagyja, és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a 2. számú 
melléklet szerinti tartalommal és formában adja ki.  
A képviselő-testület a polgármesteri hivatal szervezeti és működési 
szabályzatát az Áht. 9. §–a alapján jóváhagyja. 
 
Felelős:  jegyző (az alapító okirat nyilvántartásba vételének 
kezdeményezése a MÁK-nál)   
Határidő:  testületi döntést követő 8 napon belül  

 
Tizenötödik napirend:  
 
Harsányi István: A vagyonkezelési szerződés a hajdúszoboszlói 
szakképző iskolákat érinti, mely keretében a városi tulajdont az 
önkormányzat használatra átadja a Berettyóújfalui Szakképzési 
Centrumnak, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. A 28. ponttal 
nem ért egyet, amely a következő: ”Amennyiben a mezőgazdasági 
képzés a Bocskai István Szakképző Iskolában megszűnik, úgy a 
mezőgazdasági képzésnél használt mindennemű berendezést, 
anyagokat, eszközöket a Centrum az Önkormányzat részére 
jegyzőkönyv felvétele mellett átadja.” Kéri, ezt ne fogadja így el a 
testület, pontosítani szükséges. Mi jelenti azt, hogy megszűnik a 
képzés? Jelenleg jogszabályok nem engedik, hogy az iskola 
mezőgazdasági képzést indítson. Mindent megtesznek, hogy ezt a 
képzést visszahozzák Hajdúszoboszlóra, van is rá igény. Kedden 
tárgyal az Országgyűlés erről. Ezért kéri, hogy várjanak a döntéssel, a 
polgármesteri hivatal egyeztessen az illetékesekkel és egy következő 
testületi ülésre kerüljön az anyag napirendre.  

 
Holoda Attila: Támogatja a szándékot, de lehet, hogy jobban jár az 
önkormányzat, ha a végleges döntésig átveszi a berendezéseket, 
eszközöket, minthogy mások vegyék el és átvigyék olyan helyre, ahol 
van mezőgazdasági képzés. Ha sikerrel is jár a kezdeményezés és újra 
beindul a képzés, lehet, hogy már nem sikerül visszaszerezni az 
eszközöket. Ezért azt támogatja, hogy maradjon az önkormányzatnál, 
fogadja el így a testület az előterjesztést.  
 
Lőrincz László: A mai testületi ülésre kiosztásra került egy anyag, 
amelyet nagy terjedelme miatt nem lehetett átolvasni. Az egyeztetés 
lényege a következő: már tavaly júniusban megkezdődtek az egyeztető 
tárgyalások, el is küldtek az önkormányzatnak egy megállapodás-
tervezetet, az észrevételeket megtette a hivatal, két kardinális dolog volt 
benne, az egyik az épületekkel kapcsolatos, hogy amennyiben a 
képzés megszűnik, akkor az önkormányzatnak lehetősége legyen rá, 
hogy a maradék képzés helyszínéül más területet jelöljön meg. A másik 
pedig a gépek kérdése. Több egyeztetés történt a kérdésben, a 
legutóbbi anyag szerint a testületnek a mai napon kellene tárgyalnia. A 



tegnapi gazdasági bizottsági ülés ideje alatt érkezett egy újabb 
észrevétel, mely szerint kérik, hogy vegye le a testület napirendről és 
további egyeztetéseket folytassanak. Véleménye szerint ez az 
előterjesztés és szerződés elfogadható. Az önkormányzat nem a 
képzést szünteti meg, mert az nem a hatásköre. Nem történnek olyan 
dolgok, amely a szakképzés területén visszafordíthatatlan 
következményekkel járna.  
 
Dr. Sóvágó László: A közvélemény nagy része azt gondolja, hogy a 
pedagógusok elégedetlensége az alulfizetettség miatt van. De aki 
elolvassa, hogy mit kérnek a pedagógusok. A pénzen túl más dolgokról 
van szó, arról is, amiről most szó van. A mezőgazdasági szakképzést 
nem az önkormányzat szüntette meg. Meg sem kérdezték sem az 
önkormányzatot, sem őt, nem is tájékoztatták a döntésről. A kormány 
szüntette meg, vitte át a képzést Hajdúböszörménybe. Azért 
hangoztatja ezt a nyilvánosság előtt, mert nem szeretné, ha az 
önkormányzat bármilyen szinten ezért felelőssé lenne téve. A szóban 
forgó oktatási intézmény négy év alatt a negyedik tulajdonos kezében 
lesz. Mennyire kiegyensúlyozott ez az intézmény? A KLIK-től tavaly 
elvette a kormány a városban működő mindkét szakképző iskolát és 
odaadta a Nemzetgazdasági Minisztériumnak. Még egy év sem telt el, 
de egy újabb fenntartóhoz kerül az intézmény. Az önkormányzathoz 
biztosan nem kerül, mert az önkormányzatoknak nincs meg az a joga, 
hogy iskolákat tartsanak fenn. Azt gondolja, hogy szavazhat is a 
testület, de le is veheti napirendről a kérdést, mivel gyakorlati 
jelentősége nincs, hisz a megállapodás két fél között jön létre. Ha nem 
lesz oktatás az intézményben, akkor az épület az önkormányzathoz 
kell, hogy visszakerüljön.  
 
Harsányi István: A gépek biztonságban vannak, a Búzakalász Agrár 
Zrt-től bérlik azokat, amelyek zárt épületben és udvaron vannak, tehát 
meg tudják őrizni a vagyont. A szerződés aláírása 
kompromisszumokkal jár, ha nem írja alá az egyik fél, tovább 
bonyolódhat a helyzet. Kéri a testületet, azt támogassák, hogy 
tárgyaljon az önkormányzat a szakképzési centrummal, ezt követően 
legyen végleges szerződés, ezt pedig a júniusi testületi ülésen 
tárgyalják meg.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Megítélése szerint jelzés lenne, hogy a testület 
ragaszkodik a tulajdonához, az önkormányzati vagyon ésszerű 
hasznosításához. Ez a jelzés a 28-as és 33-as pontokban van, amit a 
képviselő-testület megerősíthet. Lehet finomítani ezeken a pontokon. 
Nincs határozott álláspontja, az is jó, ha elhalasztják egy hónappal.   
 
Kocsis Róbert: Egyetért azzal, hogy védjék az önkormányzati vagyont, 
de ha csak néhány napon múlik a dolog, akkor nyugodtan le lehet venni 
napirendről most a döntést.  
 
Harsányi István: Igaz, hogy önkormányzati tulajdonban vannak a 
gépek, de ezek forrása egyrészt pályázati pénz, másrészt a 



mezőgazdasági termelés eredményéből lett visszafordítva, tehát nem 
az önkormányzattól vették el a pénzt.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem megy bele ebbe a vitába, de ennek 
ellentétére is tud példát mondani, a tűzoltóságot mindenféle pályázati 
pénz nélkül építette az önkormányzat, mégis elvette az állam.  
 
A képviselő-testület 5 igen (Antalné Tardi Irén, Kanizsay György Béla, 
Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, Orosz János), 6 nem 
szavazat (Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Máté Lajos) és 1 tartózkodás (Dr. Sóvágó László) 
mellett a halasztásról döntött és egyhangúlag a következő határozatot 
hozta (a döntéshozatalban 12 fő vett részt):  
 

81/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Berettyóújfalui Szakképzési Centrummal (Berettyóújfalu, Eötvös u. 1. 
4100) tervezett vagyonkezelési szerződés tervezetét további 
egyeztetésre utalja, mellyel megbízza a jegyzőt.    
 
Határidő: 2016. június 30.  
Felelős:    jegyző 

 
Tizenhatodik napirend:  
 
Majoros Petronella: Elfogadja a kullancsirtás lehetőségeivel 
kapcsolatos választ, ami rávilágít arra, hogy a kutatók nem 
tétlenkednek, külföldön már használnak is egy olyan szert, amely 
alkalmas lehet a kullancsirtásra és nem okoz kárt a környezetben. 
Egyelőre gyártót kell keresni, addig is meg kell oldani a védekezést 
fizikai eszközökkel.    
  
Tizenhetedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: Elfogadja a közterületen elhelyezett 
sátorgarázsokkal kapcsolatos interpellációjára adott választ. A tegnapi 
bizottsági ülésen elindult egy folyamat a bizottság egyhangú 
felhatalmazásával, amely ezek megszüntetésével kapcsolatos.  

 
Tizennyolcadik napirend:  
 
Németi Attila Sándor: Elfogadja közterületi reklámtáblákkal 
kapcsolatos interpellációjára adott választ. Mivel rongálás történt, amíg 
a rendőrségi eljárás zajlik, addig nem tudják helyreállítani a táblákat.  
 
Tizenkilencedik napirend:  
 



Holoda Attila: Nem tudja elfogadni uszadékfogó rács elhelyezésével 
kapcsolatos interpellációjára adott választ. Szeretné, ha lenne valami 
indokolás a válaszban.  

 
A képviselő-testület 3 igen (Jónás Kálmán, Majoros Petronella, Németi 
Attila Sándor), 4 nem szavazat (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, 
Kanizsay György Béla, Orosz János) és 5 tartózkodás (Harsányi István, 
Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Dr. Sóvágó László) 
nem fogadta el a választ és a következő határozatot hozta (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt):  
 

82/2016. (V. 12.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
fogadja el Holoda Attila uszadékfogó rács elhelyezésével 
kapcsolatos interpellációjára adott választ. A választ kivizsgálásával 
megbízza az önkormányzat városfejlesztési, mezőgazdasági 
bizottságát.  
 
Határidő: - 
Felelős: bizottsági elnök  

 
Kérdések:  
 
Jónás Kálmán: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Március 26-án tett egy 
javaslatot a Pávai Vajna utcával kapcsolatosan. Hogy áll a kérdés, 
mennyiben sikerült előrelépni? A járási hivatal nyilvántartásában 
ugyanis helytelenül van írva Pávai neve. Ezért kérte Jegyző Urat, hogy 
egyeztessen az illetékesekkel.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.   
 
Interpellációk:  
 
Kocsis Róbert: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. Egy évvel 
ezelőtt a Fogthüy utca lakói beadtak egy olyan folyamodványt az 
illetékes bizottsághoz, amelyben fekvőrendőrök elhelyezését kérik az 
utcában. Ezt többen aláírták. Akkor a bizottság nem tartotta 
méltányolandó kérésnek. Az utca nagyon forgalmas, a gépjárművek 
gyorsan közlekednek. Egy tábla kihelyezésével próbálták megoldani a 
problémát, ez azonban nem érte el célját. Kéri, hogy tárgyalja újra a 
bizottság a kérést, mérjék fel a helyzetet és mérlegeljék újra a 
fekvőrendőr kihelyezésének lehetőségét.   
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.   
 
Antalné Tardi Irén: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. A 
Bordángát utca folytatásában megépített ideiglenes közúttal 
kapcsolatosan interpellál annak érdekében, hogy a lakosok helyzete 
javuljon. A testület korábban tulajdonosi hozzájárulását adta ahhoz, 



hogy a vállalkozó saját erő felhasználásával utat építve 
megközelíthesse azt az ingatlant, amelyen olyan vállalkozási 
tevékenységet folytat, amely nagyfokú teherforgalmat eredményez. 
Útnak egyáltalán nem nevezhető mellékúton naponta több teherautó 
szállít betont és törmeléket. A környéken lakóknak elviselhetetlen 
pormennyiséggel kell naponta találkozniuk. Mikor és milyen 
igénybevételre kapott a vállalkozó közútkezelői hozzájárulást, jelezte-e, 
hogy milyen célra kívánja igénybe venni az utat, illetve mikor szűnik 
meg ez az áldatlan állapot?   
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.   
 
Bejelentések:  
 
Dr. Vincze Ferenc: A „Zöld város” pályázat benyújtási határidejét nem 
hosszabbították meg eddig. Kedden, 17-én be kell adni. A testület úgy 
határozott korábban, hogy a projektelemekről, költségekről döntést hoz, 
de ezt a legnagyobb igyekezettel sem sikerült tartani. A következő 
testületi ülésre érkezik anyag a benyújtott pályázat hátteréről. Semmi 
olyan elem nem lesz a pályázatban, amelyről nem tud a testület.   
 
Kocsis Róbert: Jegyző Úr úgy fogalmazott, hogy nem hosszabbították 
meg a beadási határidejét a pályázatnak. Ez azt jelenti, hogy nem 
változott, tehát korábban is ismert volt a beadási határidő. Nem készült 
el időben ez a pályázat, vagyis nem tartja az ígéretét a hivatal, amit 
korábban vállalt, hogy beadás előtt még egyszer testület elé hozza a 
pályázati anyagot?  
 
Dr. Vincze Ferenc: A határidő nem, csak a pályázati rendszer változott, 
nem lehet előállítani adatokat az űrlap megfelelő állapota nélkül. Akkor 
készül el egy pályázat, ha határidőre benyújtják.  
 
Marosi György Csongor: Látta a városi televízió adásában, hogy 
Szejdi-dúlás megemlékezés volt a városban. Ezt ki szervezte, honnan 
lehetett tudni, hogy lesz megemlékezés? Semmilyen tájékoztatást nem 
kaptak senkitől. Más szervezetek sem tudtak erről. 
 
A képviselő-testület ülése 15.10 órakor befejeződött.  
 
 
 

 
K.m.f. 

 
      Dr. Sóvágó László      Dr. Vincze Ferenc 

polgármester                                             jegyző 
 


