
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2015. szeptember 10-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, Orosz János képviselők, Dr. Vincze 
Ferenc jegyző, Dr. Sléder Tamás aljegyző, Lőrincz László gazdasági 
irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi főmérnök, Kunkliné Dede Erika 
egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes, Varga Imre humán-
közszolgáltatási irodavezető-helyettes; dr. Korpos Szabolcs technikus, 
Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető, valamint érdeklődő állampolgárok. 
 
Kállai István képviselő hiányzott az ülésről.  
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd a meghívóban szereplő napirend 
elfogadását és megtárgyalását javasolta azzal a kiegészítéssel, hogy 
két, ülés előtt kiosztott napirend megtárgyalásáról is szavazzon a 
testület: „Előterjesztés az „Önkormányzatok és társulásaik európai 
uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására” 
pályázati lehetőségével kapcsolatosan”, illetve „Előterjesztés a 2015. 
évi belterületi szúnyoggyérítéssel kapcsolatosan”.  

 
A képviselő-testület a pályázati saját forrás kiegészítésének 
támogatásáról szóló előterjesztés napirendre vételét 11 igen (Dr. 
Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta;a 
szúnyoggyérítéssel kapcsolatos előterjesztés napirendre vételét 10 igen 
(Holoda Attila, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta; a meghívóban szereplő napirend 
megtárgyalását 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta és a következő határozatot hozta:  

 
141/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2015. évi üzleti 
tervének módosítására. 
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Előadó: vezérigazgató 
 
2. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata stratégiai 
ellenőrzési tervének elfogadására. 
Előadó: jegyző 
 
3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetői megbízásra kiírt pályázat elbírálására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
4. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum működési engedélyének 
módosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
5. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
6. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati költségvetés első 7 
hónapos végrehajtásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
7. Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 
meghatározásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő 
 
8. Előterjesztés ingatlanok megvásárlásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő 
 
9. Előterjesztés az Antenna Hungária Zrt. kérelméről. 
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő 
 
10. Előterjesztés a Debrecen - Malmö közvetlen repülőjárat 
marketing-támogatására 
Előadó: polgármester 
 
11. Előterjesztés egyházak hitéleti támogatására. 
Előadó: polgármester 

 
12. Előterjesztés testvérvárosi programhoz pályázat benyújtására. 
Előadó: jegyző 
 
13. Előterjesztés pályázati együttműködési megállapodás aláírására. 
Előadó: jegyző 
 
14. Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló önkormányzati 
rendelet újraalkotására. 
Előadó: jegyző 
 



3 

 

15. Javaslat az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának 
módosítására. 
Előadó: jegyző 
 
16. Előterjesztés együttműködési megállapodás megkötéséről a 
Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi Önkormányzattal. 
Előadó: jegyző 
 
17. Előterjesztés radiológiai monitor beszerzése tárgyában. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
18. Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásra. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
19. Előterjesztés pályázatra a rendkívüli szociális támogatás 
igényléséhez. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
20. Előterjesztés közszolgáltatási szerződés megkötésével 
kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök 
 
21. Előterjesztés a városi köztemetőben található védett sírokkal 
kapcsolatosan és síremlék védetté nyilvánítására érkezett kérelemről. 
Előadó: főmérnök 
 
22. Előterjesztés tervezési munkákra pénzügyi keret biztosításáról. 
Előadó: főmérnök 
 
23. Előterjesztés 2015. évi fásításról. 
Előadó: főmérnök 
 
24. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről. 
Előadó: polgármester 
 
25. Előterjesztés az „Önkormányzatok és társulásaik európai uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatására” 
pályázati lehetőségével kapcsolatosan. 
Előadó: főmérnök  
 
26. Előterjesztés a 2015. évi belterületi szúnyoggyérítéssel 
kapcsolatosan. 
Előadó: polgármester  
 
27. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról. 
Előadó: polgármester 
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28. Tájékoztató a legutóbbi ülésünk óta történt fontosabb 
eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
29. Válasz a Szilfákalja páratlan oldal virágosítással kapcsolatos 
kérdésre. 
Előadó: főmérnök 
 
30. Válasz a Hőforrás utca 1. sz. előtti közvilágítási lámpakar 
állapotával kapcsolatos interpellációra. 
Előadó: főmérnök 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1. Előterjesztés temetési támogatás ügyében benyújtott fellebbezés 
elbírálására 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
Első napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula vezérigazgató.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági és a városfejlesztési, 
mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatták.  Örömmel nyugtázta, hogy a vártnál sokkal 
jobb eredmények születtek az üzleti tervben, további sok sikert kíván a 
menedzsmentnek.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. Nagy örömét fejezte ki a bizottság a 
tekintetben, hogy a cégnek a fajsúlyos időszaka pozitív eredményt 
mutat. Ez az időjárás mellett a fürdő marketingtevékenységének is 
köszönhető. Ezt a következő években is hasonlóan érdemes végezni.  
 
Antalné Tardi Irén: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Köszöni a menedzsment 
munkáját.  
 
Dr. Sóvágó László: Sajnálatos ellenállás tapasztalható az 
idegenforgalomhoz kötődők és az abban nem érdekeltek között. 
Többen mondták már, hogy jó lenne, ha eljönne az az időszak, amikor 
a fürdő is hozzájárul a város fejlesztéséhez és nem csak fordítva 
történik. Ő ezt a véleményt nem osztja. Ez az előterjesztés arról is szól, 
hogy a fürdő 100 millió Ft-tal a város fejlesztéséhez járul hozzá. Bekerül 
a város költségvetésébe ez az összeg, amelyet az önkormányzat 
felhasználhat fejlesztésre.  
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A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 142/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hungarospa Zrt. 2015. évi üzleti és beruházási 
tervének előterjesztés szerinti módosítását.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős: vezérigazgató  

 
Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagy Csaba belső ellenőrzési vezető.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
Antalné Tardi Irén: Egy olyan dokumentum készült el, amely a 
következő időszak ellenőrzési tervének kialakításához nagyon jó alap. 
Köszöni az anyag készítőinek munkáját.   
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 143/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata belső ellenőrzésének 
stratégiai ellenőrzési tervét elfogadja. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 

 
Harmadik napirend:  
 
Dr.Sóvágó László kérdésére a jelenlevő pályázók egyike sem kérte zárt 
ülés megtartását.  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a hét pályázók egyikét sem támogatta.  
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Majoros Petronella: A kulturális bizottság ülésén született döntés 
alapján nem sikerült megfelelő jelöltet találni a hét pályázó közül. Ez 
előrevetítheti azt a variációt ezen az ülésen, mely alapján sokadik 
alkalommal sem lesz a városi televíziónak a többség által megfelelő 
vezetője és jogilag sem lesz rendezve a televízió működése. Több 
kérdés merült fel benne. Átolvasva a hét pályázati anyagot, véleménye 
szerint szakmailag kiemelkedő pályamunkák, vezetői elképzelésekkel, 
műsortervvel, magas szakmai ismeretekkel rendelkező jelöltek vannak. 
Néhány pályázati anyagot nagyon jónak talált, meggyőződése, hogy a 
pályázók közül többen a hajdúszoboszlói városi televíziónál nagyobb 
televíziók vezetésére is alkalmasak lennének. Kérdése ezek alapján az, 
hogy ki a jó jelölt, milyen tervei vannak az önkormányzatnak, kívánja-e 
a jövőben intézményi formában működtetni a televíziót? Sajnálja, hogy 
sokadik alkalommal sem sikerül megfelelő formában működtetni a 
televíziót. A pályázati kiírás nagyon szigorú feltételeket tartalmaz, ezt 
többször említette. A legnagyobb elvárás a felsőfokú szakirányú 
végzettség. Az országban több olyan elismert szakember van, akinek 
nincs szakirányú végzettsége.  
 
Orosz János: Lenne javaslata, arra az esetre, ha nem kap senki 
többséget.  
 
Kocsis Róbert:Mit mond a jogszabály arra az esetre, ha nem születik 
döntés? Lehet-e egy javaslat alapján megbízni valakit?  
 
Dr. Sóvágó László: Szükséghelyzetben ki kell jelölni valakit vezetőnek.  
 
Jónás Kálmán: Átolvasta az anyagot, kiemelkedő pályázókkal is 
találkozott. Bizottsági ülésen több jelöltet is támogatott. Kéri 
képviselőtársait, hogy a hét jelölt közül döntsenek, mert egyébként 
méltatlan helyzet lenne a pályázókra nézve.  

 
A képviselő-testület Barta Éva pályázatát 4 igen (Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Majoros Petronella, Kocsis Róbert), 1 nem (Kanizsay 
György Béla) szavazat és 6 tartózkodás (Antalné Tardi Irén, Holoda 
Attila, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett nem támogatta; Csákány Tibor pályázatát 0 igen, 3 nem 
(Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros Petronella) szavazat és 
8 tartózkodás (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Kocsis 
Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett nem támogatta; Dubóczky Krisztina pályázatát1 igen 
(Jónás Kálmán), 1 nem (Kanizsay György Béla) szavazat és 9 
tartózkodás (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné Tardi Irén, 
Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Orosz János) mellett nem támogatta; Komár 
István pályázatát 0 igen, 4 nem (Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Dr. Sóvágó László) szavazat és 7 tartózkodás 
(Holoda Attila, Antalné Tardi Irén, Harsányi István Kocsis Róbert, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János) mellett nem 
támogatta; Komócsin Gergő pályázatát 2 igen (Holoda Attila, Jónás 
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Kálmán), 0nem szavazat és 8 tartózkodás (Dr. Sóvágó László, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János) mellett nem támogatta; 
Papp Beatrix pályázatát 1 igen (Majoros Petronella), 2 nem (Jónás 
Kálmán, Kanizsay György Béla) szavazat és 8 tartózkodás (Dr. Sóvágó 
László, Holoda Attila, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kocsis 
Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János) mellett nem 
támogatta; Tiliczky Katalin pályázatát 0 igen, 2 nem (Jónás Kálmán, 
Majoros Petronella) szavazat és 8 tartózkodás (Dr. Sóvágó László, 
Holoda Attila, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Kocsis Róbert, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János) mellett nem 
támogatta és a következő határozatot hozta:  
 

144/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb vezetői megbízására 
pályázó jelöltek egyikét sem támogatja, ezért a pályázat 
eredménytelen lett.  
 
Határidő:   - 
Felelős:- 
 

Dr. Sóvágó László: Olyan megoldást kell találni, amely nem tesz 
keresztbe annak az elvárásnak, hogy egy újságot is létrehozott az 
önkormányzat. Az újságnak van egy felelős szerkesztője, aki két éve a 
televízió megbízott szerkesztője is. Ez a kettős állapot hosszú távon 
tarthatatlan. Szeretné, ha olyan javaslat hangzana el, amely nem a 
jelenlegi megbízott főszerkesztő megbízását hosszabbítaná meg.   
 
Orosz János: Nem sikerült döntést hozni, ilyen esetben az intézmény 
SZMSZ-e alapján kell tovább működni. A jelenlegi intézmény-vezető 
helyettes megbízása megszűnik, az is gond, hogy az intézmény 
gazdasági működése átkerült az óvodához, így nincs a televíziónak 
közalkalmazottja. Javasolja, hogy kérje fel a testület a polgármestert 
további intézkedések megtételére, illetve javasolja, hogy Buzási László 
volt főszerkesztőt bízza meg a feladat ellátásával.  
 
Kocsis Róbert: Ha személyi javaslatokat lehet tenni, akkor ő Barta 
Évát javasolja, mivel ő kapta a legtöbb szavazatot. Szakmailag 
megfelelő, nagy tapasztalattal rendelkezik. Jelentős előrelépést 
hozhatna a televízió működésében.  
 
Jónás Kálmán: Ebben a demokráciának nevezett színjátékban, ami 
most zajlik, hogy Orosz képviselőtársa felolvas egy szöveget, nem 
kíván részt venni, nem szavaz a javasolt személyre.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem érti, hiszen látható volt, hogy egy jelölt sem 
kap többséget, ahogy a bizottsági ülésen sem. Teljesen mindegy, hogy 
valaki felolvassa a javaslatát, vagy szóban mondja el. Egy olyan ember, 
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aki 15 éves tapasztalatot szerzett a televíziónál még mindig jobb, mint a 
televízió működését gátolni.  
 
Jónás Kálmán: Nem Buzási László személye ellen van kifogása. Ha 
beadott volna pályázatot, akkor támogatta volna. A színjátékkal nem ért 
egyet.  
 
Dr. Sóvágó László: Ez egy kényszermegoldás,mivel a beadott 
pályázatok közül nem sikerült választani. Azt nem lehet mondani, hogy 
egy hozzá nem értőre tettek javaslatot. Nyilván ez csak átmeneti 
megoldás lenne.  
 
Marosi György Csongor: Ügyrendi javaslata van, kéri a vita lezárását 
és tegye fel polgármester úr szavazásra az elhangzott két jelöltet.  
 
A képviselő-testület Marosi György Csongor ügyrendi javaslatát 7 igen 
(Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Orosz János, Dr. Sóvágó László) 
szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a vita 
lezárásáról; Orosz János javaslatát 7 igen (Antalné Tardi Irén, Holoda 
Attila, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) szavazat, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot hozta: 
 

145/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megállapítja, hogy az eredménytelen pályázat miatt a 
Hajdúszoboszlói Városi Televízió Szervezeti és Működési 
Szabályzata alapján működik tovább ideiglenesen. Egyben 
javasolja a polgármesternek, hogy az intézményvezető-helyettes-
főszerkesztői beosztás ellátásával 2015. október 1-től Buzási 
Lászlót bízza meg. 
 
Határidő:   2015. szeptember 30.  
Felelős:polgármester 

 
Negyedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést ésegyhangúlag támogatta.  
 
Majoros Petronella: Az elmúlt időszakban jelentős változások történtek 
a múzeumban, a város kulturális értékeinek egybegyűjtéséről szól az 
előterjesztés. Egy működési engedély alá kívánja vonni a kulturális 
értékeket a javaslat. Támogatásra javasolja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
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Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 146/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Szoboszlói Galéria és a Hajdúszoboszlói 
Népművészeti Kiállítóhely működési engedélyének visszavonását 
kezdeményezi, felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
II. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete jóváhagyja az 1. számú mellékletben kiadott 
vagyonkezelési szerződést. 
 
Határidő: 2015. szeptember 10, illetve folyamatos 
Felelős: jegyző, intézményvezető 

 
Ötödik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  

 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

23/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetéséről szóló 

6/2015.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről – az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi 
CCXXX. törvény, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint 
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény előírásai és felhatalmazása alapján, Magyarország 
Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt 
feladatkörében eljárva – az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított 
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véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, 
Szociális Bizottsága egyetértésével – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A 2015. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) 
bekezdése az alábbira változik: 
 
„A képviselő-testület a 2015. évi költségvetés főösszegét 
6.398.619 E Ft-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
4.739.604 E Ft működési célú bevétellel, 
4.665.535 E Ft működési célú kiadással és 
74.069 E Ft működési egyenleggel, valamint 
 
809.015 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
1.733.084 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
-  924.069 E Ft felhalmozási egyenleggel, 
fogadja el.” 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 
2015. január 1-től a 2015. évi költségvetés végrehajtásáig kell 
alkalmazni. 

 
Hatodik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Marosi György Csongor: A gazdasági és a városfejlesztési, 
mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatták.   
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, szociális és ügyrendi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság is megtárgyalta és támogatta az 
előterjesztést.  
 
Antalné Tardi Irén: Megköszöni az irodának a tájékoztatást a hét 
hónapról. A táblázat és az indokolás viszont nem követi naprakészen a 
megtörtént eseményeket, hiszen azon változásoknál, eseményeknél, 
amelyeknéla bizonylatok kiállításra kerültek, a feldolgozás még nem 
történhetett meg ebben az időszakban, ezért a későbbiekben ezek 
figyelembevételével kell tekinteni az adatokra.  
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
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Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 147/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi költségvetés első 7 hónap teljesülésének 
végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felkéri valamennyi 
költségvetési intézmény vezetőjét, hogy az év további részében is 
a takarékos gazdálkodás elveinek figyelembevételével járjanak el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester, 

jegyző 
 

Hetedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, szociális és ügyrendi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta.  

 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 148/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
intézmények tekintetében 2016. évre az alábbi 
nyersanyagnormákat és térítési díjakat állapítja meg.  

 

Intézmény 

2016. évi 

nyersanyagnorma 

(Ft) 

ÁFA 27% 

(Ft) 

2016. évi térítési díj 

(Ft) 

Bölcsőde 355 96 451 

Óvodák 389 105 494 

Ált. Iskola 

7-10 év 

10-14 év 

 

381 

404 
103 

109 

 

484 

513 
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Kollégium   

Középiskola 

Szociális étkezés 

665 

321 
180 

- 

845 

500- 
Vásárolt közszolgáltatás 

-ÉltesMátyás  Ált. Iskola 
 

-Speciális étkezés  

óvoda: ebéd, uzsonna 
 

-Speciális étkezés 

 iskola: ebéd, uzsonna 
 

-Speciális étkezés 

középiskola ebéd 

 

 

520 
 

 

616 
 

 

880 
 

 

686 

 

 

140 
 

 

166 
 

 

238 
 

 

185 

 

 

660 

 
 

782 

 
 

1.118 
 

 

871 

 
Határidő:  2016. január 1-jétől 
Felelős: jegyző 

 
Nyolcadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági és a városfejlesztési, 
mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatták.   

 
Jónás Kálmán: Örül ennek az előterjesztésnek, hiszen a Gázláng 
pálya megvásárlása régi terve az önkormányzatnak. Kéri az irodát, 
hogy a terület megvásárlása esetén továbbra is sportcélokra 
használják.  
 
Holoda Attila: Kéri a határozati javaslatban az első ingatlan helyrajzi 
számát javítani, 3926-ra.  

 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 149/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul a 3926hrsz-ú ingatlan megvételére történő 
vételi ajánlat benyújtásához a TigázZrt. részére bruttó 
11.000.000,-Ft összegben. 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Debreceni útfélen található 
3339 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat kerüljön benyújtásra bruttó 
2.000.000,-Ft összegben.  
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Határidő: 2015. szeptember 11. 
Felelős: jegyző 

 
Kilencedik napirend:  
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 150/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, a Hrsz:1593 - Csanády téren üzemelő víztorony 
tetejére történő 1 db 0,25 m-es (250x360x290mm, 3,5 kg) antenna 
felszereléshez. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok aláírására. 
 
Határidő: 2015. október 1. 
Felelős:   jegyző 
 

Tizedik napirend:  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlagtámogatta az előterjesztést. Örül a kezdeményezésnek. Jó 
lehetőség arra, hogy a sokak által várt skandináv piacot behozza 
Hajdúszoboszlóra. A határozati javaslat ezt a folyamatot indítaná el.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 151/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata bruttó 2 M Ft-tal hozzájárul 
a Debrecen – Malmö járat marketingköltségeihez a 2015. évi 
tartalékkeret terhére. Az összeg kizárólag erre a célra használható 
fel, mely a TDM Kft. számlájára kerül, és meghiúsulás esetén 
visszakerül az Önkormányzat számlájára. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 
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Tizenegyedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 152/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hitélet segítésére a helyi egyházaknak az alábbi támogatást 
nyújtja: 
- református   400.000.-Ft 
- római katolikus 300.000.-Ft 
- görög katolikus 300.000.-Ft, a 2015. évi költségvetés 
tartalékából. 
 
Határidő: kiutalásra: 2015. szeptember 15., felhasználása: 2015. 
december 31. 
Felelős:   jegyző 

 
Tizenkettedik napirend:  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 153/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi testvérvárosi pályázat benyújtását a romániai 
Dicsőszentmártonnal 2016-ban következő 25. éves 
együttműködés méltó megünnepléséhez, 7500 euro támogatás 
megszerzésére. 
 
Határidő:azonnal 
Felelős:   jegyző 
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Tizenharmadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági és a városfejlesztési, 
mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatták.   

 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 154/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzattal a projekt előkészítéssel és 
megvalósítással összefüggő feladatok ellátására szolgáló 
együttműködési megállapodást az előterjesztés és mellékletei 
szerint megköti és felhatalmazza a polgármestert aláírására. 
 
Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős:   jegyző 

 
Tizennegyedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 3 nem szavazat, 3 tartózkodás mellett nem támogatta.  

 
A képviselő-testület 3 igen (Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Orosz 
János), 5 nem (Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Dr. Sóvágó László) szavazat és 3 tartózkodás 
(Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán) mellett nem 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 155/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 
juttatásairól és költségtérítéséről szóló előterjesztésben szereplő 
egyik alternatívát sem fogadta el, ezért rendeletet nem alkotott.  
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Tizenötödik napirend:  
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
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Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

24/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és d) 
pontjaiban 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, Egészségügyi, 
Szociális, Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) 
22. § (3) bekezdése kiegészül a következő mondattal: 
 
„Az önkormányzati képviselő személyes érintettségére vonatkozó 
bejelentési kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatos 
jogkövetkezmény: a képviselő tiszteletdíjának csökkentése 
esetenként 3.000.- Ft-tal. 
 
(2) Az SZMSZ 13. §-a kiegészül a következő (6) bekezdéssel: 
 
„(4) A képviselő-testület határozatképtelensége vagy 
határozathozatal hiánya esetén, illetve két ülés közötti időszakban 
a polgármester minősített többséget nem igénylő, 
halaszthatatlanul sürgős, közvetlen anyagi kihatással nem járó 
ügyekben hozhat döntést.” 
 
(3) Az SZMSZ 27. §-a kiegészül a következő (3) bekezdéssel: 
 
„(3) A kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő 
tiszteletdíjának, juttatásainak megvonásáról a képviselő-testület 
zárt ülésen, minősített többséget igénylő szavazással dönt.” 
 

2. § 
 
Az SZMSZ kiegészül a következő 26/A. §-szal: 
 

„26/A. § 
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(1) Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 
2007. évi CLII. törvény 3.§ (3) bekezdésének eb) pontja alapján 
vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek a többségi önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok (vezér)igazgatói, igazgatósági, 
felügyelő bizottsági tagjai, illetőleg az önkormányzat 
bizottságainak nem képviselő-testületi tagjai. 
 
(2) A vagyonnyilatkozatok átadására, nyilvántartására, a 
vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére 
valamint a vagyongyarapodási vizsgálatra vonatkozó részletes 
szabályokat külön szabályzat tartalmazza.” 
 

3. § 
 
(1) Az SZMSZ 28. §-a hatályát veszti. 
 
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 
Tizenhatodik napirend:  
 
A képviselő-testület 7 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, 
Orosz János), 1 nem (Kocsis Róbert) szavazat és 3 tartózkodás 
(Harsányi István, Jónás Kálmán, Majoros Petronella) mellett támogatta 
az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 156/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 
az előterjesztés melléklete szerint - támogatja az együttműködési 
megállapodás megkötését a Hajdúszoboszlói Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására. 
 
Határidő: 2015. szeptember 15. 
Felelős: polgármester 

 
Tizenhetedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, szociális és ügyrendi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést ésegyhangúlag támogatta.  

 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
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Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 157/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Járóbeteg - Ellátó Centrum részére a 2015. évi költségvetésben 
szereplő tartalékok, pályázati céltartalék sor terhére - radiológiai 
monitor és grafikai kártya beszerzése céljából - maximum bruttó 
1.549.400,-Ft-ot biztosít, amennyiben a monitorgyártó társaság 
szakvéleménye alapján a jelenleg használt radiológiai monitor 
használhatatlan. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős: jegyző, igazgató-főorvos 

 
Tizennyolcadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, szociális és ügyrendi bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Antalné Tardi Irén: Ez a pályázati lehetőség anyagi segítséget jelent a 
felsőoktatásban tanulni kívánó hátrányos helyzetű fiataloknak, 
mindenképp fontosnak tartja a határozati javaslat elfogadását.  
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 158/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2016. évi fordulójához való csatlakozást támogatja. Felhatalmazza 
a polgármestert a pályázati rendszerhez való csatlakozási 
nyilatkozat és az ezzel összefüggő dokumentumok aláírásával.  

 
Határidő: folyamatos, 2016. január 31. 
Felelős: jegyző, irodavezető-helyettes 

 
Tizenkilencedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
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A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 159/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által 
meghirdetett, Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 
szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 4. pont 
szerinti települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
költségvetési támogatása keretében 4.5millió Ft rendkívüli 
szociális támogatásra pályázat benyújtását támogatja.  
 
Határidő: 2015. augusztus 15., folyamatos 
Felelős:    jegyző/irodavezető-helyettes 

 

Huszadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági és a városfejlesztési, 
mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatták.   
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta és 
rendeletet alkotta:  
 
 160/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/c. § alapján a 
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, 
szállítására és ártalmatlanításra történő átadására vonatkozó 
közszolgáltatási tevékenység ellátásra vonatkozóan a Loós és 
Társa Kft. (4031 Debrecen, Csillagvirág u. 10. képviseli: Loós Imre 
ügyvezető), mint nyertes ajánlattevővel köt közszolgáltatási 
szerződést 2015.10.01. – 2018.12.31. közötti időtartamban.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
Közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határidő:  szerződéskötésre 2015. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-

testületének 
25/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete 

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) 
bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában és a vízgazdálkodásról 
szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) bekezdés d) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja: 
 

I. Fejezet 
Bevezető rendelkezések 

 
1. § 

 
(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (továbbiakban: 
Önkormányzat) a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz rendszeres gyűjtésére és elszállítására, valamint 
ártalmatlanításra és kezelésre történő átadására helyi 
közszolgáltatást szervez és ezen tevékenységek folyamatos és 
teljes körű ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gondoskodik. 
 
(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás Hajdúszoboszló város 
közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira terjed 
ki, akiknek az ingatlanán keletkező települési folyékony hulladék 
elszállítása ás ártalommentes elhelyezése nem kiépített 
szennyvíz-csatorna hálózaton történik. 
 
(3) Hajdúszoboszló város közigazgatási területén a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos helyi 
közszolgáltatást a 455/2013. (XI.29.) Korm. rendelet, illetve jelen 
rendelet szabályai szerint lefolytatott eljárás alapján jogot szerzett 
közszolgáltató köteles biztosítani. 
 
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére 
és szállítására közszolgáltatási jogot szerzett szolgáltató 
(továbbiakban: Közszolgáltató) megnevezése: Loós és Társa Kft. 
(4031 Debrecen, Csillagvirág utca 10.) 
 
(5) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítására és kezelésére vonatkozó közszolgáltatást a  
Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. végzi. 
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(6) Hajdúszoboszló közigazgatási terültén lévő ingatlan 
tulajdonosa, birtokosa vagy használója (továbbiakban: 
ingatlantulajdonos) köteles a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtéséről és annak a Közszolgáltató 
részére történő átadásáról a vonatkozó jogszabályokban, illetve 
jelen rendeletben meghatározott módon gondoskodni, ha 
ingatlanán nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
keletkezik. 
 
(7) Az ingatlantulajdonos a jelen rendeletben kijelölt 
Közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási tevékenységét 
(gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás, kezelés) veheti igénybe. 
 
 

II. Fejezet 
Értelmező rendelkezések 

 
2. § 

 
Jelen rendelet alkalmazásában: 

a.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz: olyan 
háztartási szennyvíz, amelyet a keletkezés helyéről vagy átmeneti 
tárolóból – közcsatornára való bekötés vagy a helyben történő 
tisztítás és befogadóba vezetés lehetőségének hiányában – 
gépjárművel szállítanak el ártalmatlanítás céljából, 

b.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésére, 
elszállítására irányuló közszolgáltatás: az önkormányzat által 
szervezett és fenntartott közszolgáltatás, mely kiterjed a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek az 
ingatlantulajdonostól történő átvételére, elszállítására és 
ártalmatlanítás céljából történő átadására, 
 
c.) nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
ártalmatlanítására irányuló közszolgáltatás: a települési folyékony 
hulladék ellenőrzött és rendezett lerakását, ártalmatlanítását 
szolgáló a városi szennyvíztelepen található leürítő hely 
üzemeltetése, 
 
d.) leürítő hely: az önkormányzat tulajdonában lévő 0234/6 hrsz-ú 
városi szennyvíztisztító telepen kialakított, a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadását, ártalommentes 
elhelyezését lehetővé tevő műszaki védelemmel ellátott építmény, 
 
e.) ingatlantulajdonos: az a természetes személy vagy jogi 
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
akinek tulajdonában, birtokában vagy használatában lévő 
ingatlanon nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
keletkezik, 
 



22 

 

f.) ingatlan: minden olyan önálló rendeltetésű egység, amely 
emberek állandó vagy ideiglenes tartózkodását teszi lehetővé, 
 
g.) közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a 
közszolgáltatás igénybevételéért a Közszolgáltatónak fizetendő, a 
jelen rendeletben meghatározott díjfizetési időszakra vonatkozóan 
megállapított díj. 
 
h.) közszolgáltató: az önkormányzattal kötött közszolgáltatási 
szerződés alapján a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítás céljára 
történő átadására vonatkozó közszolgáltatás végzésére jogosult 
és kötelezett vállalkozás. 
 
i.) szennyvízbekötés: közüzemi csatornahálózatra való 
csatlakozás vagy engedélyezett, egyedi módon történő 
szennyvízkezelés után befogadó használata 
 

III. Fejezet 
A közszolgáltatást végző kiválasztása és a vele kötendő 

közszolgáltatási szerződés 
 

3. § 
 

(1) Az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátásának biztosításával 
kapcsolatban a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 
törvényben (továbbiakban: Kbt.) és a vízgazdálkodásról szóló 
1995. évi LVII. törvényben foglaltak alapján közbeszerzési eljárást 
folytat le az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata alapján és 
a nyertes ajánlattevőt bízza meg a közszolgáltatás ellátásával. 
 
(2) Amennyiben a Kbt. szabályai alapján nem szükséges 
közbeszerzési eljárás kiírása, a közszolgáltató kiválasztása 
érdekében az Önkormányzat pályázatot ír ki, s az eljárás 
lefolyatatására az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának 
rendelkezéseit rendeli alkalmazni. 
 
(3) A jogszabályok által kötelezően előírt tartalmi elemeket 
tartalmazó közszolgáltatási szerződés aláírására az 
Önkormányzat nevében a polgármester jogosult. 
 

IV. Fejezet 
A közszolgáltatást ellátó kötelezettségei 

 
4. § 

 
(1) A Közszolgáltató köteles biztosítani a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtését és szállítását 
Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén a jelen rendelet 1. 
számú mellékletében meghatározott díj ellenében. 
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(2) A Közszolgáltató köteles gondoskodni a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz folyamatos gyűjtéséről, 
elszállításáról az ingatlantulajdonos által történt bejelentést követő  
48 órán belül, kivéve az ünnep- és munkaszüneti napot. Havária 
esetén az ünnep- és munkaszüneti nap sem jelent kivételt. 
 
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás megfelelő és elvárható 
színvonalú ellátása érdekében köteles a tevékenység ellátásához 
szükséges gépjárműparkot és munkavállalói létszámot a 
közszolgáltatási szerződésnek megfelelően biztosítani, valamint 
köteles gondoskodni a tevékenység folytatásához szükséges 
egyéb eszközök, berendezések beszerzéséről. 
 
(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása 
az erre a célra készített különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, 
gépi üzemeltetésű, csepegést, bűz- és szaghatást kizáró 
eszközzel végezhető. A szállításkor keletkező szennyeződés 
esetén a hulladék eltakarításáról, a terület 
szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti állapot 
helyreállításáról a Közszolgáltató köteles gondoskodni. 
 
(5) A szállításra szolgáló gépjárművet csak külön üzemi- vagy 
járműtelepen szabad tárolni más járművektől elkülönítve.  
 
(6) A szállító járművek tisztítása és fertőtlenítése olyan 
térburkolattal ellátott, mosótérrel rendelkező területen végezhető, 
ahol az elhasznált víz előírásoknak megfelelő elhelyezése 
biztosított. 
 
(7) A Közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvizet a gyűjtés napján köteles a leürítő helyre beszállítani.  
 
(8) Amennyiben a Közszolgáltató a leürítő helyen kívüli illegális 
leürítést végez, az Önkormányzat jogosult a létrejött 
közszolgáltatási szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 
5. § 

 
(1) A Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás teljesítésével 
kapcsolatos adatok Önkormányzat részére történő 
szolgáltatására. Az Önkormányzat jogosult az így rendelkezésére 
bocsátott adatokat szabadon felhasználni. 
 
(2) A Közszolgáltató köteles olyan nyilvántartási rendszert 
fenntartani, amely biztosítja az Önkormányzat részére az (1) 
bekezdésben foglaltakat. 
 

6. § 
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A Közszolgáltató köteles a leürítő hely üzemeltetőjének a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz átadásakor a jelen 
rendelet 1. számú mellékletében meghatározott ártalmatlanítási 
(tisztítási) díjat megfizetni, s a díjfizetésről szóló bizonylatokat 10 
évig megőrizni, ellenőrzés esetén a Hajdúszoboszlói 
Polgármesteri Hivatal képviselőjének bemutatni. 
 

7. § 
 

(1) A Közszolgáltató a jelen rendeletben foglalt kötelezettségei 
teljesítése érdekében a jogszabályok figyelembe vételével, 
valamint a pályázatában foglaltak alapján jogosult alvállalkozót 
igénybe venni. 
 
(2) A Közszolgáltató alvállalkozó bevonása esetén is teljes 
felelősséggel tartozik a kötelezettségei teljesítéséért. 
 

8. § 

(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
elhelyezése kizárólag az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában 
álló városi szennyvíztisztító telepen található leürítő helyen 
történhet. A beérkező hulladék ártalmatlanítását és kezelését, 
valamint a telep üzemeltetését a jelen rendelet 1. § (5) 
bekezdésében megnevezett közszolgáltató végzi. 

(2) A városi szennyvíztisztító telep csak az illetékes hatóságok 
által – a környezetvédelmi és közegészségügyi szempontok 
alapján – jóváhagyott üzemeltetési rend szerint fogadhatja a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet. 

(3) A leürítő hely üzemeltetője köteles a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvizet a szakhatósági előírásoknak 
megfelelően ártalmatlanítani. Az ártalmatlanított nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségéről és a 
beszállítókról nyilvántartást köteles vezetni, azt köteles megőrizni, 
a szakhatóságok, illetve a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
képviselőjének ellenőrzés esetén bemutatni.  

V. FEJEZET 
Ingatlantulajdonosok adatainak védelme 

9. § 
 

(1) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő 
személyes adat kezelésére csak a cél megvalósulásához 
szükséges mértékben és tartalommal, illetve ideig jogosult. 
 
(2) A Közszolgáltató megfelelő intézkedésekkel köteles 
gondoskodni, hogy az adatbiztonság ne sérülhessen. Az adatokat 
védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
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nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetve sérülés vagy 
megsemmisülés ellen. 
 
(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatással összefüggő 
személyes adatokat az ingatlantulajdonos azonosítására, a 
közszolgáltatási szerződés teljesítésével, jogszabályban előírt 
ellenőrzések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
számlázásra, postázásra, kedvezmények érvényesítésére, 
díjhátralék behajtására használhatja fel. 
 
(4) A Közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt személyes 
adat nyilvánosságra hozására. 
 

Adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettség 
 

10. § 
A közszolgáltatást igénybevevő ingatlanhasználók tekintetében, a 
hulladék nyilvántartásáról és bejelentéséről a Közszolgáltató 
gondoskodik. 

VI. Fejezet 

Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos feladatai 

11. § 

(1) Az Önkormányzat a város közigazgatási területén az 
ingatlantulajdonosoknál keletkező nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz gyűjtésére és szállítására, illetve 
ártalmatlanítására és kezelésére közszolgáltatást tart fenn. 

(2) A Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatás hatékony és 
folyamatos ellátásához az Önkormányzat a szükséges 
információkat átadja.  

(3) Az Önkormányzat a kötelező közszolgáltatás ellátásának, 
valamint a közszolgáltatási szerződés végrehajtásának 
tapasztalatait évente értékeli. 

(4) Az Önkormányzat évente rendeletben határozza meg a 
közszolgáltatás díját. 

 

VII. Fejezet 

Az ingatlantulajdonos kötelezettségei 

12. § 



26 

 

(1) Az ingatlantulajdonos köteles az ingatlanán keletkező vagy 
más módon a birtokába kerülő nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvizet jelen rendeletben meghatározott helyen és 
módon gyűjteni, annak megfelelő tárolását biztosítani, valamint 
rendszeres elszállításáról és szakszerű ártalmatlanításáról 
gondoskodni. Az ingatlantulajdonos köteles így különösen: 

a.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az 
elszállítással való átvételig az ideiglenes tárolásra szolgáló 
létesítményben, berendezésben gyűjteni, illetve tárolni,  

b.) az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz kezelésére az Önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatást igénybe venni, illetve azt a begyűjtésre jelen 
rendeletben feljogosított Közszolgáltatónak átadni, 

c.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtése 
során az általában elvárható gondossággal kell eljárni annak 
érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét ne 
veszélyeztesse, a természetes környezetet ne szennyezze, a 
növény– és állatvilágot ne károsítsa, 

d.) a közszolgáltatási díjat kiegyenlíteni a Közszolgáltató 
irányában. 

(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben 
meghatározott kötelezettség az olyan ingatlana tekintetében, ahol 
nem tartózkodik és nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz nem keletkezik.  

(3) Az ingatlantulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és 
időben igénybe venni a Közszolgáltató által nyújtott 
közszolgáltatást. 

(4) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz csak 
vízzáróan kivitelezett közműpótlóba (zárt gyűjtőakna) 
vezethető. A tárolóba tilos elhullott állatot, vagy olyan mérgező 
vagy robbanó anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a 
szállítással foglalkozó dolgozó egészségét, testi épségét vagy a 
szállító jármű berendezésében rongálódást idézhet elő. 
 
(5) A helyi közszolgáltatás körében az ingatlantulajdonos és a 
Közszolgáltató közötti jogviszonyt a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvízre vonatkozó közszolgáltatás esetében az a 
tény hozza létre, hogy az ingatlantulajdonos megrendeli a 
közszolgáltatást a Közszolgáltatónál. 
 

VIII. Fejezet 
A közszolgáltatás díja 
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13. § 
 
(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételéért az 
ingatlantulajdonos díjat köteles fizetni. A kötelező közszolgáltatás 
kiszabható díját jelen rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, 
mely a Közszolgáltató által érvényesíthető legmagasabb 
díjmérték. 
 
(2) A közszolgáltatási díj számításának alapja az elszállított nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 1 m3-e. A díjat az 
elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
mennyisége után köteles az ingatlantulajdonos megfizetni. 
 
(3) A Közszolgáltató évente egy alkalommal – minden év 
szeptember 30-ig - kezdeményezheti az Önkormányzatnál a 
közszolgáltatási díj felülvizsgálatát a közszolgáltatással 
kapcsolatos indokolt és elismerhető költségeinek változása 
mértékének függvényében, melyre a szippantott szennyvízre 
vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a 
további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításairól szóló 2013. 
évi CXIV. törvény előírásai figyelembe vételével jogosult. 
 
(4) Amennyiben az Önkormányzat díjkedvezményt vagy 
mentességet állapít meg, az Önkormányzat a különbséget 
díjkompenzáció formájában a Közszolgáltató részére köteles 
megtéríteni. A megtérítés a már teljesített és Közszolgáltató által 
igazolt közszolgáltatásokra vonatkozik. A Közszolgáltató részére 
történő kifizetés negyedévenként utólag egy összegben, a 
negyedév végétől számított legkésőbb 15 napon belül történik 
átutalással. 
 

IX. Fejezet 
Általános jogi felelősség 

 
14. § 

 
Aki tevékenységével vagy mulasztásával a vonatkozó 
jogszabályokban vagy hatósági határozatban foglalt 
kötelezettségét megszegi és ezzel a környezetet veszélyezteti, 
szennyezi vagy károsítja, vagy tevékenységét a környezetvédelmi 
előírások megszegésével folytatja, a Vgt.-ben, illetve a külön 
jogszabályokban foglaltak szerinti (büntetőjogi, polgári jogi, 
közigazgatási jogi, stb.) felelősséggel tartozik. 
 

X. FEJEZET 
Záró rendelkezések 

 
15. § 
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(1) Jelen rendelet 2015. október 01. napján lép hatályba.  
 
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 
települési folyékony hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról 
szóló, többször módosított 33/2007.(XII.13.) önkormányzati 
rendelet és az azt módosító 4/2008.(II.27.), a 30/2008. (XII.18.), a 
21/2009. (XII.17.) és a 20/2010.(XII.13.) önkormányzati 
rendeletek. 

 
Huszonegyedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági és a városfejlesztési, 
mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatták azokkal a kiegészítésekkel, amelyeket 
főmérnök asszony leírt a módosított anyagban.  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság is megtárgyalta 
az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Köszönetét fejezi ki, hogy 
erre a szép feladatra megkapja a bizottságuk a lehetőséget.   

 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta és 
rendeletet alkotta:  
 
 161/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, a városi köztemetőben található kegyeleti, 
várostörténeti vagy építészeti szempontból értéket képviselő 
síremlékek védetté nyilvánítását.   
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
városi köztemetőben található síremlékek védetté nyilvánításával 
kapcsolatos vizsgálati és javaslattételi feladatok ellátásával a 
Kulturális, Sport, Nevelési Bizottságot bízza meg a temető 
mindenkori üzemeltetőjének bevonása mellett. A Bizottság a 
feladat ellátása során külső szakértőket (pld. várostörténeti kutató, 
történelmi egyházak képviselője stb.) igény szerint bevonhat. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Kiss Lajosné hajdúszoboszlói lakosnak a városi köztemetőben 
lévő, XIII-as parcella, 18. sor, 21-22 sírhelyen található sírbolt 
védetté nyilvánítással kapcsolatos kérelmét a Kulturális, Sport, 
Nevelési Bizottság elé utalja vizsgálat és javaslattétel céljából, 
melyek ismeretében a későbbiekben dönt a védetté nyilvánításról. 
 
Határidő: 2015. november 15. 
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Felelős:jegyző 
             Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 

26/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelete 
a köztemetőről és temetkezési rendjéről szóló 14/2000 (X.19.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a temetőkről és 
temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) 
bekezdésében, 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján – 
figyelemmel a törvény végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) 
Korm.rendelet rendelkezéseire - a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésének 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 
a következőket rendeli el a köztemetőről és a temetkezési 
rendjéről szóló 14/2000. (X.19.) önkormányzati rendelet 
módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 

A köztemetőről és a temetkezési rendjéről szóló 14/2000. (X.19.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) E./ szakaszának 
megnevezése az alábbira változik: 
 

„E./ DÍSZSÍROK, VÉDETT SÍREMLÉKEK” 
 

2. § 
 
A R. a 8. §-t követően az alábbi 8/A. §-sal egészül ki: 
 

„8/A. § 
 
(1) Az Önkormányzat sírjelet, síremléket, temetési helyet 
(továbbiakban együtt: védett síremlék) védetté nyilváníthat, mely 
olyan elhunyt személynek vagy személyeknek állít emléket, aki 
vagy akik: 
a) a városnak választott vezetői voltak, így 
- egykori országgyűlési, helyi képviselők; 
- városi főhadnagyok, hadnagyok, akik a mostani 
polgármesteri tisztséget látták el; 
- polgármesterek, akik a közigazgatási rendszer 
átszervezéséről szóló 1876. évi XXXIII. törvény hatálybalépését 
követően kerültek megválasztásra, 
b) városnak kinevezett vezetői, akik tevékenységükkel 
hozzájárultak a város gyarapodásához, 
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c) történelmi egyházak azon lelkészei, akik huzamosabb ideig 
teljesítettek Hajdúszoboszlón szolgálatot s hit- és közélet terén 
maradandó szerepet vállaltak, 
d) 1848-49 évi szabadságharcban részt vettek, 
e) Hajdúszoboszlón vértanúhalált illetve hősi halált 
szenvedtek, 
f) vagyoni viszonyaikhoz képest jelentős adományaikkal 
segítették a város szellemi és anyagi gyarapodását, 
g) Hajdúszoboszló egészségügyi, gazdasági fejlesztésében, 
valamint kulturális, művészeti, nevelési, sport életében kiemelkedő 
érdemeket szereztek. 
 
(2) A védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről 
a Képviselő-testület a Kulturális, Sport, Nevelési Bizottság 
javaslata alapján dönt. A Bizottság a feladatellátás során a temető 
mindenkori üzemeltetőjének bevonása mellett, szükség szerint 
külső szakértőt is bevonhat.  
 
(3) Síremlék védetté nyilvánítását bárki kezdeményezheti, mely 
kezdeményezésnek minimálisan tartalmaznia kell az alábbiakat: 
- a védendő síremlék megnevezését,  
- a temetési hely pontos megjelölését (parcella, sor, szám)  
- a védendő síremlék rövid leírását, dokumentálását (irodalom, 
fotók),  
- a kezdeményezés indoklását.  
 
(4) A védettség alá helyezésre, illetve annak megszüntetésére 
irányuló eljárás megindításáról, majd a döntésről értesíteni kell:  
- a temető üzemeltetőjét,  
- a temetési hely felett rendelkezni jogosult személyt.  
 
(5) A védetté nyilvánításra a temetéstől számított 20 év elteltével 
kerülhet sor. A védett síremlékek körét 5 évente felül kell vizsgálni.  
 
(6) A védelem alá helyezést, illetve megszüntetésének tényét a 
temető könyvébe be kell jegyezni. A bejegyzésről a temető 
üzemeltetője gondoskodik. Az üzemeltető köteles a védett 
síremlékekről nyilvántartást vezetni. 
 
(7) A síremlék védelme jelenti: 
a) A sírhely megváltással történő fenntartását (élő 
hozzátartozók esetén a család jogosult megváltani a sírt, a 
családtagok újabb temetési lehetőségének fenntartásával) és 
megőrzését,  
b) A sírhely megváltás nélküli fenntartását, és megőrzését a 
sírhely gondozásával együtt,  
c) A sírhely gondozását és megőrzését az elhunytak 
hozzátartozóinak hiányában.  
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(8) A védetté nyilvánított síremlékek megőrzését és 
fenntartását a köztemető mindenkori üzemeltetőjének kötelessége 
a város éves költségvetésében biztosított pénzügyi forrás erejéig. 
 
(9) A hozzátartozók által gondozott sírok csak azután kerülnek 
közösségi gondozásba, ha a hozzátartozók a gondozást 
megszüntetik. 
 
(10) A köztemetőben a védett síremlékek elhelyezkedéséről a 
főbejáratnál elhelyezett tábla tájékoztatja a látogatókat. Védett 
síremlékek a rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt temetési 
helyek. 
 
(11) A védett síremlékek esetében a temetési hely felett 
rendelkezni jogosult határozza meg a temetési helyre helyezhető 
személyek körét, illetve jogosult a védett síremlék gondozására. A 
temetési hely felett rendelkezni jogosult személyében 
bekövetkezett változást 45 napon belül a temető tulajdonosának 
és üzemeltetőjének kell jelenteni.  
 
(12) A védett síremlékek esetében a védetté nyilvánítástól 
kezdődően a temetési hely feletti védelem – a temető fennállásáig 
– határozatlan idejűvé válik.  
 
(13)  A temetési hely felett rendelkező személy a síremléket – a 
temetési helyre a védetté nyilvánítást követően temetett 
személyek nevének, adatainak feltüntetése kivételével –csak a 
Képviselő-testület hozzájárulásával változtathatja meg.  
 
(14) A védett síremlék gondozásával, karbantartásával, 
felújításával kapcsolatos feladatokat a temetési hely felett 
rendelkezni jogosult személy hiányában a temető üzemeltetője 
látja el az önkormányzat költségvetésében biztosított forrás 
mértékéig.  
 
(15) A védett síremlékben keletkezett kárt, rongálódást a temető 
üzemeltetője körteles jelezni az Önkormányzat felé.  
 
(16) A síremlékek védelem alá helyezésével, a síremlék 
megőrzésével járó költségek fedezetét a Képviselő-testület 
évente, a város költségvetésében határozza meg.”  

 
3. § 

 
Jelen rendelet 1. sz. melléklete a R. 2. sz. mellékletévé válik. 

 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 
4. § 
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Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.  
 

 
Huszonkettedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági és a városfejlesztési, 
mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatták.  Örül annak, hogy lehetőség lesz rá, hogy a 
fennmaradó nyolc utca tervezése is megtörténjen és ebben az évben 
megtörténhessen.  
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 162/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja városi költségvetés 13. mellékletének 8/ÖK „Útépítések” 
költségvetési során tervezésre elkülönített pénzügyi keretösszeg 
megemelését 3,5 millió Ft-tal a tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős:jegyző 

 
Huszonharmadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági és a városfejlesztési, 
mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatták.   

 
Jónás Kálmán: Az általa jelzett javaslatok egyike sem került be az 
anyagba, talán a Kiss Pál utcán három darab fa telepítése esik egybe 
az elképzeléseivel. Az iskolák udvara több hozzászólásban is szerepet 
kapott, az iskolák vezetősége is nagy örömmel fogadta a javaslatot, de 
ebből semmi sem valósul meg. Másik fontos javaslata a Művelődési 
Központ melletti új füves terület. Oda is lehetne fákat ültetni úgy, hogy 
nem csökkenne a füves rész, létrejönne egy pihenő parkoló. Ugyanez 
érvényes a Hősök terén találhatókra, nem feltétlenül dézsában, hanem 
földben kellene a fákat telepíteni. Érdekesnek találta Tokai-Kiss Gábor 
főépítész javaslatát, mely szerint szakemberek készítsenek zöldterület-
fejlesztési koncepciót, határozzanak meg prioritásokat, ezt követően a 
város nevében végezzenek telepítéseket. Sok településen városi 
főkertészt alkalmaznak. Beküldött egy olyan javaslatot is, amely arra 
irányul, hogy indítson a város egy olyan kiírást, hogy magánszemélyek, 
vállalatok támogathatnák fáknak az elültetését. Erről az ötletről sincs 
szó az anyagban.  
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Dr. Sóvágó László: Nyitott ezekre a javaslatokra, de nem értesült 
róluk.  
 
Jónás Kálmán: Ezeket a javaslatokat elküldte az irodának, de nem 
kerültek bele az előterjesztésbe. Azt elfogadja, hogy a konkrét 
helyszínekre vonatkozó javaslatai nem kapnak többséget, viszont az 
utolsó javaslatát legalább tárgyalhatták volna.  
 
Dr. Sóvágó László: Most csak 5 millió forint áll rendelkezésre, meg kell 
mondani, hogy mi maradjon ki vagy honnan vegye el a pénzt a hivatal. 
Egyébként támogatni is tudja az elhangzott javaslatokat.  
 
Jónás Kálmán: Vannak az anyagban felsoroltak között olyanok, ahol a 
lakók nem szándékoznak kivágatni a házuk előtt a fákat. Nem tudja, 
hogy most megkérdezték-e a lakókat a fakivágásokról. Van konkrét 
javaslata is, az egyik iskola udvarára magánszemély néhány fát fel 
tudna ajánlani. Érdemes lenne felkarolni ezt a kezdeményezést.  
 
Dr. Sóvágó László: Ha van ilyen, akkor a polgármesteri keretéből 
támogatja a fák odahelyezését. Nincs ellene a fásításnak, de akkor meg 
kell mondani, miből legyen finanszírozva, most csak 5 millió Ft áll 
rendelkezésre.  
 
Majoros Petronella: Ő is megtette javaslatát egyéni képviselőként, de 
semmi nem került be az anyagba. Úgy gondolta, listás képviselőként 
neki is lehetnek javaslatai. Olyan területeket jelölt meg, amelyek 
közösségi terek helyszínei. A Halasi Fekete Péter tér automata 
öntözése biztosított, így a park nagy biztonsággal telepíthető 
növényzettel. A területre olyan tuják, bokrok ültetését javasolja, 
amelyekből megfelelő méret elérése után igényes szobor, forma 
alakítható. Ez egyike volt javaslatainak, de nem került még bizottság elé 
sem. Kéri, a jövőben ne forduljanak elé hasonló esetek.  
 
Dr. Sóvágó László: Meg kell érteni, hogy most túlnyomórészt egyéni 
képviselők döntöttek a fásításról.  
 
Marosi György Csongor: Megköszöni a hivatalnak, hogy minden 
javaslata bekerült az anyagba, de ezt más egyéni képviselő is 
elmondhatja. Meg szeretné nyugtatni Jónás Kálmán képviselőtársát, 
hogy a Thököly iskolában 5 darab fa lesz elültetve, mert a fitnesz park 
kivitelezője bevállalta, hogy oda is helyez el fákat. A Halasi Fekete 
Péter tér rendezésével egyetért, de hiába van öntözőrendszer, ha a 
Városgazda sosem kapcsolja be.  
 
Kanizsay György Béla: Örül minden egyes fásításnak, hiszen az 
oxigéndúsabb levegő, a zajszennyezés védése közösségi érdek. A 
határozati javaslatban szerepel, hogy két éves utógondozással, 
garancia nélkül lesznek kiültetve a fák. A Hőforrás utcán látható, hogy a 
kiültetett 8 darab fából egy sem maradt meg a nagy melegben. Az 
utógondozásra oda kellene figyelni a jövőben.  
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Majoros Petronella: Polgármester Úr kiforgatta szavait, tiszteletben 
tartja az egyéni képviselők javaslatait, azt jelezte csak, hogy voltak 
javaslatai, amelyek nem kerültek be az anyagba és kéri, hogy ez a 
jövőben ne forduljon elő, hogy még bizottság elé sem kerül.  
 
A képviselő-testület 10 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János) 
szavazat és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 163/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2015. évben az 1. sz. mellékletben megjelölt helyszíneken, és az 
1. sz. melléklet szerinti darabszámú és típusú fák telepítését 
támogatja, karózva, dréncsövezve, 2 éves utógondozással, 
garancia nélkül.  
 
A fák beszerzésével és telepítésével a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-t bízza meg.  
 
Határidő:  2015. november 30. 
Felelős:    jegyző, 
VG NZrt. vezérigazgató 
 

Huszonnegyedik napirend:  
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 164/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről adott 
tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Huszonötödik napirend:  
 
A képviselő-testület 9 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Orosz János) szavazat, 
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tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 
 165/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a pályázat benyújtásával az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-
0041 azonosító számú, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer bővítése” című pályázat 
saját forrásának kiegészítéséhez igényelhető támogatásra 
vonatkozóan. 
 
A pályázat önerejének mértéke 684.243,- Ft, melyet a 6/2015. 
(II.19.) sz. önkormányzati költségvetési rendelet 13. melléklet 1/Ök 
”Csapadékvíz elvezetés, belvíz elvezetés ÉAOP pályázat” kerete 
terhére biztosított. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi jognyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: megvalósításra 2015. december 31. 
Felelős:  jegyző 

 
Huszonhatodik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági és a városfejlesztési, 
mezőgazdasági bizottság is megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatták.   

 
A képviselő-testület 10 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), 
1 nem (Jónás Kálmán) szavazat mellett támogatta az előterjesztést és 
a következő határozatot hozta:  
 
 166/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
támogatja, hogy a 2015. évi szúnyoggyérítés feladat elvégzése 
érdekében a komplex rovar és rágcsálóirtás sor 8,5 millió Ft-os 
keretösszegéhez a 2015. évi városi költségvetés tartalékkeretből 
további 1,5 millió Ft kerüljön átcsoportosításra, így szeptember 
hónapban további egy alkalommal valósulhat meg 
szúnyoggyérítés Hajdúszoboszló Város belterületén. 
 
Határidő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 

 
Huszonhetedik napirend:  
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A képviselő-testület 10 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 167/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt 
határidejű határozatokról szeptember hónapban adott jelentést 
tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Huszonnyolcadik napirend:  
 
A képviselő-testület 11 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, 
Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János) szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 
 168/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Huszonkilencedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: Nem fogadja el a Szilfákalja páratlan oldal 
virágosítással kapcsolatos kérdésére adott választ.  Nem arra a 
kérdésre kapott választ, amit feltett. Kérdése arra irányult, miért szűnt 
meg a virágos terület és hogyan lehet visszaállítani az eredeti 
állapotokat.  

 
A képviselő-testület Marosi György Csongor interpellációjára adott 
választ 3 igen (Antalné Tardi Irén, Jónás Kálmán, Dr. Sóvágó László), 3 
nem (Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Orosz János) szavazat és 4 
tartózkodás (Harsányi István, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos) mellett nem fogadta el és a következő határozatot hozta:  
 
 169/2015. (IX. 10.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Marosi György Csongor a Szilfákalja páratlan oldal 
virágosításával kapcsolatos kérdésére adott választ.  
A válasz kivizsgálásával megbízza az önkormányzat 
városfejlesztési, mezőgazdasági bizottságát.  
 
Határidő:  
Felelős: bizottsági elnök  

 
Harmincadik napirend:  
 
Máté Lajos: Elfogadja a Hőforrás utca 1. sz. előtti közvilágítási 
lámpakar állapotával kapcsolatos interpellációjára adott választ.  
 
Kérdések:  
 
Jónás Kálmán: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Nem érkezett semmilyen 
tájékoztatás a lakosság felé a vegyes piac áthelyezésével 
kapcsolatosan, de látható, hogy már működik a piac. Az árusok és a 
polgárok is tudni szeretnék, mennyire tekinthető ez a mostani hely 
állandónak, tervezhetnek-e oda stabil standot?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Főkönyvelő Úr válaszol.  
 
Lőrincz László: A lengyel piac megszűnése után felhívást tett közzé az 
önkormányzat, amelyben kérte, hogy ha valaki ilyen jellegű piacot kíván 
üzemeltetni, akkor jelentkezzen. Három vállalkozó közül egy volt, aki 
komolyan gondolta a piac üzemeltetését és a Hőforrás utcán lévő volt 
kertészeti telephelyet nézte ki. Ez a telephely jelenleg a HungarospaZrt 
kezelésében van, egyeztetett Vezérigazgató Úrral e kérdésben, mivel a 
terület közművesítése 2015 évre be volt tervezve. Úgy látták, hogy egy 
hónapra ez a terület erre a tevékenységre még bérbe adható, viszont 
további egy-egy hónapra meghosszabbították a bérleti szerződést. 
 
Jónás Kálmán: Tehát nem lehet hosszú távon tervezni az árusoknak 
ezzel a területtel.  
 
Dr. Sóvágó László:Van egy elvi határozata a képviselő-testületnek, 
amelyben kinyilvánította azon szándékát, hogy értékesíti a területet. A 
feltételeket későbbi döntésben állapítja meg. Ha eldönti a testület a 
feltételeket, attól számítva pár hónapon belül vissza kell adni a területet.  
 
Marosi György Csongor: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. Hol áll a 
lakótelepi kocsmák nyitva tartásával kapcsolatos kérdésének ügye? 
Még június hónapban kapta a választ, hogy kivizsgálják kérdését. Mikor 
várható a kérdés rendezése?  
 
Dr. Vincze Ferenc: A válaszban is benne volt, hogy hatósági jellegű a 
kérdés, ennek ellenére nem lett elfogadva. Többet nem tud a hivatal az 
akkor leírtakról. Bármelyik bizottság vizsgálhatja, mi legyen a következő 
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lépés. Nincs ötlete arra, hogyan kellene tovább menni. Olyan jogi 
garanciák vannak hatósági ügyekben, amelyeket nem lehet megsérteni.  
 
Marosi György Csongor: Ezt le lehetett volna írni korábban. Szeretné 
látni, hogy Jegyző Úr leírja az elmondottakat, mert a lakosság akkor 
lenne nyugodt, ha látná, milyen lehetőségeik vannak, milyen lépéseket 
kell tenniük.  
 
Jónás Kálmán: Augusztus 31-én kapott egy levelet, melyben a 
Hunguest Hotel Béke értékesítési igazgatója azzal a megkereséssel élt, 
hogy a korábban a városi kitüntetésre is feltüntetett,25 éve a városba 
visszajáró vendégük számára valamilyen formában, akár egy 
polgármesteri oklevéllel fejezze ki köszönetét a város.  
 
Dr. Sóvágó László: Nincs akadálya, ezt ő maga is meg kívánta tenni.  
 
Kanizsay György Béla: Jegyző Úrhoz intézi kérdését. A Déli sorral 
kapcsolatos interpellációjának kivizsgálása milyen stádiumban van? 
Jegyző Úr azt ígérte, hogy a zajmérések elkezdődnek, de a mai napig 
nem kapott értesítést arról, hogy ezek milyen eredménnyel zárultak. 
Történt-e előrelépés és ha igen, mi lett az eredménye?  
 
Dr. Vincze Ferenc: Írásban ad választ a kérdésre.  

 
Interpellációk:  
 
Holoda Attila: A hivatal felé interpellál a következő ügyben: a városban 
két olyan kereszteződés van, ahol igen nagy a forgalom. Egyik a 
Kossuth – Hőgyes utcák kereszteződése. Vizsgálja meg a hivatal 
azokat a forgalomlassító lehetőségeket, amellyel elkerülhetők a 
potenciális veszélyforrások, hasonlóképpen a Dózsa György – Bajcsy 
Zs. utcák kereszteződésében, ahol a 30-as táblát nem veszik 
figyelembe. Vannak erre különböző módszerek, például figyelmeztető 
lámpák, burkolatba épített zajkeltő rendszerek. Bár minden szülőnek 
kötelessége megtanítani gyermekét a helyes közlekedésre, de ezekben 
a fokozottan balesetveszélyes csomópontokban egyéb 
figyelemfelhívást, forgalomlassító intézkedéseket meg kell tenni, 
különösen akkor, ha ezt a balesetek száma is igazolja.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  

 
Bejelentések:  
 
Kanizsay György Béla: Két bejelentése van. Az általa korábban 
kezdeményezett térítési díj elektronikus úton történő befizetése az 
óvodákban már lehetővé vált, reméli, hamarosan az iskolákban is sor 
kerül erre. Másik bejelentése inkább egy figyelemfelhívás 
önkormányzati tulajdonú cégek felé,a pályázatihirek.hu oldalon 
megjelent, hogy 2015. őszén újra várható napelemes energetikai 
pályázat. A kiírástól számított és a benyújtásig eltelt idő nem mindig 
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elég a megfelelő dokumentumok beszerzésére. Erre hívja fel a 
figyelmet.  
 
A képviselő-testület 15.30 órakor zárt ülésen folytatta munkáját.  

 
 

K.m.f. 
 
 
 

     Dr. Sóvágó László                          Dr.Vincze Ferenc 
      polgármester                  jegyző 

 


