
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. január 19-én 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc 
termében 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. Korpos 
Szabolcs megbízott jegyző; Lőrincz László gazdasági irodavezető; Varga 
Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; Szilágyiné Pál Gyöngyi 
városfejlesztési irodavezető-helyettes; Kunkliné Dede Erika egészségügyi, 
szociális irodavezető-helyettes; Huczka János technikus; Molnár Viktória 
jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő állampolgárok. 

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
testület határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő napirendek 
elfogadását és megtárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy a 8. és a 9. 
számú előterjesztések kerüljenek le a napirendről az előterjesztők kérésére, 
illetve az ülés előtt kiosztott, alapítványokról szóló előterjesztés napirendre 
vételéről szavazzon a testület. 
 
Továbbá elmondta, hogy miután Dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző 
nyugdíjba vonult, Dr. Korpos Szabolcs aljegyző 2017. január 1-jétől a 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal megbízott jegyzője. 
 
A képviselő-testület az „Előterjesztés alapítványok részére 2016. évben 
biztosított támogatások jóváhagyásáról” előterjesztés napirendre vételét 12 
igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás 
Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 
fő vett részt) támogatta és a következő határozatot hozta:  
 

1/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
alapítványok részére 2016. évben biztosított támogatások 
jóváhagyásáról szóló előterjesztés napirendre vételét támogatja.  
 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) a következő napirendet fogadta el:  
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2/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND:  
 
1. Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok 2017. évi üzleti terveiről: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
Előadó: vezérigazgató, megbízott ügyvezető 
 
2. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
3. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet elfogadására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
4. Előterjesztés településrendezési tervek módosítására. 
Előadó: városi főépítész 
 
5. Előterjesztés közművelődési megállapodás megkötésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6. Javaslat az egészségügyi alapellátás rendeletének 
módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
7. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde 
alapdokumentumainak módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 
8. Előterjesztés a CATV-HUNGARIA Kft. tulajdonosi hozzájárulás 
iránti kérelméről. 
Előadó: megbízott jegyző 

 
9. Előterjesztés a HÍR-KER Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelméről. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
10. Előterjesztés perrel kapcsolatos önkormányzati nyilatkozatról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
11. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
12. Előterjesztés alapítványok részére 2016. évben biztosított 
támogatások jóváhagyásáról. 
Előadó: megbízott jegyző  
 
13. Válasz interpellációra a Bordángát utca folytatásán történt 
beavatkozással kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 
Első napirend: 
 
A.,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula, a Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. vezérigazgatója. 
 
Czeglédi Gyula: Az üzleti tervet a megszokott részletezettséggel 
elkészítették. A fő hangsúlyokat elhelyezték a bevezetőben, nyilván az év 
folyamán még lesznek tennivalók. Egy javításra tesz javaslatot: a szöveges 
rész 7. oldalán az „Értékesítés és marketingköltségek” sor 6 millió Ft-tal 
megemelkedett, ez az összeg a mellékleteken nem került átvezetésre. Az 1. 
sz. melléklet „Rendezvények” során módosul az összeg, mivel a gyógyfürdő 
90. éves jubileumát ünnepli idén, ezért plusz két rendezvényt beterveztek, 
ennek a költségei növelik az összeget. Kéri, ezzel a módosítással együtt 
fogadja el a testület az üzleti tervet.  
 
Antalné Tardi Irén: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az üzleti tervét és 
elfogadja a menedzsment azon érvelését, hogy a bevétel óvatos tervezése 
mellett és a nyertes pályázatra saját forrást kell biztosítani, emiatt kicsit 
mérsékeltebb eredménnyel számolnak. Volt egy központi bérintézkedés, ez a 
cég kiadását több mint 100 millió Ft-tal növeli, úgy döntött a menedzsment, 
hogy egy átlagos, 15%-os bérnövekedést hajt végre április 1-től, ez további 
100 millió Ft-tal növeli a személyi kiadást. Úgy gondolja, remény van arra, 
hogy ez az év is ugyanolyan jó eredménnyel zárjon, mint az előző év. A FEB 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság alaposan megtárgyalta az 
üzleti tervet. Méltányolta a menedzsment azon szándékát, hogy a 
bérfeszültségek kiküszöbölésére forrást fordítanak, ahogy azt is, hogy 
némiképp alátervezte a teljesítmények bevételét, ez egy óvatos üzletpolitikai 
döntés. Bízik a bizottság, hogy ezt a bevételt is lehet túlszárnyalni. A 
bizottság egyhangúlag támogatta az üzleti tervet. Sok sikert kíván a 
menedzsmentnek.  
 
Majoros Petronella: Minden eddiginél nagyobb óvatosság jellemzi a cég idei 
üzleti és beruházási tervét, melyek között kiemelkedő helyet foglal el a 
foglalkoztatottság is. A térség egyik legnagyobb foglalkoztatójaként több mint 
500 főt alkalmaz a vállalat, de felhívja a figyelmet arra is, hogy folyamatos 
munkaerő-hiánnyal küzd. Milyen mértékű ez a munkaerő-hiány és milyen 
munkakörök azok, amelyekre jelentkezőket várnak?  
 
Czeglédi Gyula: Kis korrigálással kezdené: nem minden eddiginél nagyobb 
óvatossággal tervezték meg az idei üzleti tervet, hiszen kiléptek a korábbi 
bázis-terv alapú tervezésből és tekintettel arra, hogy az elmúlt években 
kiemelkedő eredményeket értek el, a 2016-os árbevételből indultak ki. A 
munkaerő-hiány hullámzóan jelenik meg, elsősorban a szezonális 
üzletágaknál. Tavaly nyáron már komoly gondot okozott a diákmunka, mint 
foglalkoztatási forma. Másik terület a pénzkezeléssel kapcsolatos pénztárosi 
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munkakör, illetve a recepciós munkakör, amelyek felelősségteljesebb és 
nyelvtudást igénylő területek. Ezért is indultak el abba az irányba, hogy az új 
bejáratoknál egy-egy automatát helyeznek el. 

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

3/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és 
Egészségturisztikai Zrt. 2017. évi üzleti és beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató 

 
B.,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István, a Hajdúszoboszlói 
Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója.  
 
Nyéki István: Az üzleti tervet három bizottság is megtárgyalta. A bizottság 
üléseken kialakult vélemény alapján javasolja, hogy a beruházási terv 
egészüljön ki egy 15 millió Ft-os beruházási javaslattal, a köztemetőben 
található utak felújítását, megépítését jelenti egy megfelelően összeállított 
ütemterv szerint.  
 
Németi Attila: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az üzleti és beruházási 
tervet. A tegnapi nap folyamán módosító javaslattal élt, melyet Vezérigazgató 
Úr ismertetett. Jogos lakossági elvárás a temetői utak felújítása.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az üzleti 
tervet és egyhangúlag támogatta. A módosító javaslat még nem volt ismert a 
bizottság előtt.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
üzleti tervet és az elhangzott módosítással együtt támogatta.  
 
Majoros Petronella: Évek óta nem történt béremelés a vállalatnál, így az 
idén várhatóan 5%-os bérfejlesztés történik. A cég eredménytartalékaiból 
egyéb beruházásokra is jut ebben az évben. Megépülhet a temetőben az 
iroda, a bemutató terem, kiépülhet kamerarendszer, megújul a 
hulladéklerakó, a porta, fűnyíró gépek, szállító járművek vásárlására is sor 
kerül. Stabil működést igazol, hogy tartalékból tudnak anyagi eszközökre és 
egyéb fejlesztésekre fordítani.  
 
Antalné Tardi Irén: A beruházási tervnél a felsoroltakat támogatandónak és 
jónak tartja. Egy dologra hívja fel a figyelmet: a távhőszolgáltatásnál 
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megjelölt forrást fejlesztésre kell fordítani. Nagyon jó lenne, ha 
tisztázódhatna az a kérdés, hogy a 2016-ban megvalósított beruházás ennek 
a keretnek a terhére elszámolható-e.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 
 

4/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 2017. évi 
üzleti és beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató 

 
C.,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Medgyesi Szilvia, a Hajdúszoboszlói 
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az üzleti 
tervet és egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Eddig megszokta a testület az ügyvezető személyében 
Kabály Zsolt Urat. Milyen változás történt, hogy Medgyesi Szilvia képviseli a 
TDM-et? Erről ő nem tudott.  
 
Medgyesi Szilvia: Az elmúlt év végén a taggyűlés felé Kabály Zsolt Úr kérte 
felmentését, a taggyűlés határozott arról, hogy január 1-től megbízott 
ügyvezetőként ő látja el ezt a feladatkört. Az ügyvezetői pozíció betöltésére 
pályázat került kiírásra, melynek beadási határideje január 31. A pályázat 
elbírálását követően április 1-el lesz kinevezve az új ügyvezető. 
 
Dr. Sóvágó László: Mielőtt dönt a taggyűlés a pályázatok elbírálásáról, a 
képviselőknek lehetőségük lesz elmondani véleményüket. 
 
Kocsis Róbert: A taggyűlés döntött a pályázati kiírásról? 
 
Dr. Sóvágó László: Igen. 
 
Jónás Kálmán: A bizottsági ülésen is elmondta és itt is szeretné kiemelni, 
hogy a német-osztrák kampányra bruttó összegben 635.000.- Ft van 
betervezve. Utánajárt a kérdésnek, beszélt Hévíz képviselőivel, ők 
elmondták, hogy nagyságrendileg többet költenek erre a piacra, illetve a 
svájcira is és nyitnak a skandináv térség felé. A 90-es években a német 
turizmusról volt híres Hajdúszoboszló. Úgy gondolja, kár erről a piacról 
önként és dalolva kivonulni. Javasolja a TDM-nek, hogy akár egy hosszabb 
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távú német megjelenést is próbáljanak betervezni, ha úgy alakul, akkor pedig 
nagyobb önkormányzati támogatással lehet erre a kampányra költeni.  
 
Máté Lajos: A beadott üzleti terv kellőképpen részletes az elmúlt évek 
működéséről, tekintet nélkül arra, hogy Kabály Zsolt Úr időközben lemondott, 
a cég eddigi működését folytatni fogja. Jónás Kálmán képviselőtársa által 
elmondottak nem az üzleti terv részét képezik, bizottsági hatáskör a 
városmarketing keret felhasználása. Bizottsági ülésen is elmondta, hogy az, 
amit hiányol a német-osztrák piaccal kapcsolatosan képviselőtársa, az egy 
elmúlt világ, ami nem fog visszajönni. Kéri, hogy fogadja el képviselőtársa, 
hogy a marketingterv a turisztikai szolgáltatók véleményét tükrözi, azzal 
egybevág. Igényfelmérések, kutatások és a turisztikai tendenciák elemzése 
előzik meg a terv elkészítését. Kéri, ennek figyelembevételével fogadják el az 
üzleti tervet.  
 
Kocsis Róbert: Bizottsági ülésen is egyetértett Jónás Kálmán 
képviselőtársával abban, hogy az osztrák és német piacra, amely összesen 
90 milliós piac, bruttó 635 ezer forint marketingköltséget irányoz elő az 
önkormányzat, míg a lengyel piacra, mely 35 milliós piac, arra pedig 11 millió 
Ft-ot. Vendégéjszakák tekintetében pedig Németország még mindig a 
harmadik legfontosabb desztináció, Lengyelország és Románia után. Ugyan 
csökken a német beutazás, de ezek a számok semmi mást nem mutatnak, 
csak azt, hogy lemondott Hajdúszoboszló a német piacról. Ez hiba. Az is 
elhangzott bizottsági ülésen, hogy online kampányokra fordítják ezt a pénzt, 
ami hatékony és mérhető. Akkor miért nem fordítanak kétszer annyit a 
német-osztrák piacra? Így nem is várható ebből a desztinációból semmi. Ezt 
az aránytalanságot nem tudja elfogadni. Hévíz mindig föl van emlegetve, 
mindig ahhoz mérik Hajdúszoboszlót. Még az ukrán piacra is háromszor 
annyit fordítanak, mint a németre, holott Ukrajnában majdnem polgárháborús 
állapotok uralkodnak. Ezt józan ésszel nehéz fölfogni.   
 
Kanizsay György Béla: A városmarketing keret felosztása bizottsági és nem 
testületi hatáskör. Nyilvánosság előtt is vállalhatók ezek a számok, hiszen a 
szakma megkérdezése alapján alakultak ki. Sok esetben nem érdemes 
összehasonlítani Hajdúszoboszlót Hévízzel. Volt szerencséje hévízi 
szállodában dolgozni, ott viszont épp Hajdúszoboszlóval példálóztak 
rendszeresen. A piacok felosztásánál érdemes a területi elhelyezkedést is 
megnézni. A német vendégek legtöbbjét utazási irodák hozzák ide. Az 
önkormányzat minden évben jelentős összeget ad Salamon Lajos utazási 
irodájának, amely német vendégeket hoz a városba, illetve a fürdő 
szolgáltatásait is reklámozzák német területen. Azt is érdemes lenne 
megnézni, hogy Hévízen mennyit költenek a lengyel, szlovák és a román 
piacra. Arra a piacra érdemes leginkább költeni, ahol a vendégéjszakák 
számának dinamikus növekedése mérhető. A lengyel piac dinamikája 3-4 
évvel ezelőtt robbant be igazán. Akkor többszörösét költötték a lengyel 
kampányra.  
 
Jónás Kálmán: A 90-es években pontosan ugyanolyan távolságra volt 
Németország, mint most, mégis ide jártak többen, nem Hévízre. Ha felül a 
német turista a buszra, nem gondolja, hogy problémát okoz néhány órával 
többet utaznia, illetve a debreceni repülőtér is közel van, viszont a Hévíz 
melletti repülőteret egyelőre jobban kihasználják.  
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Máté Lajos: Érdekes ez a helyzet, hiszen bizottsági hatáskört hoznak a 
testület elé, másrészt akkor, amikor két, egymást követő évben is 
rekordszámú vendég tartózkodott a városban. Ez nem független a 
marketingtervektől. A német piacot ő is sajnálja, de képviselőtársával együtt 
évekig küzdöttek azért, rengeteg pénzt fordított rá az önkormányzat, hogy 
megmaradjon a német piac, de ez nem sikerült. Érdekes képviselőtársa azon 
megjegyzése, hogy feladják a pozíciójukat. Ez az ország, ez a kormány a 
turisztikai ügynökség létrehozása óta folyamatosan vonul ki a nemzeti 
turisztikai életből, megszüntette a turisztikai képviseleteket külföldön. 
Egyedül Moszkvában lesz jelen turisztikai vásáron Magyarország, amelyet 
támogatnak.  
 
Kocsis Róbert: Az aránytalanság mértékére nem kapott megfelelő választ. 
Vendégéjszakák számában tavaly vagy tavalyelőtt a harmadik volt 
Németország a statisztikák szerint, marketingköltségek tekintetében pedig az 
utolsó vagy utolsó előtti. Ezt lehet szépíteni. A TDM beszámolójában van egy 
fejezet, amely arról szól, hogy mennyire sikeres az online kampány, 
eredményes és mérhető. A német piac megérdemelne annyit, hogy 
megduplázzák az összeget. Évtizedekig a németekből élt a város. Most 
kellene, amikor van miből fordítani nagyobb összeget. 
 
Dr. Sóvágó László: Ez bizottsági hatáskör, ne folytassák le a bizottsági 
vitákat a testületi ülésen. Részt vehetnek képviselőtársai a bizottsági 
üléseken, ahol meg lehet vitatni ezt a témát. Őt megnyugtatja az a dolog, 
hogy a szakma akarata teljesül, a turizmusban érintettek részéről ez az 
igény. Két külképviseletet most zártak be, pont Németországban. Nem jó ez 
az irány, hogy Hévízzel példálóznak képviselőtársaik. A hévízi repülőtér nem 
nagyobb, a debreceni sokkal nagyobb utasforgalmat bonyolít. Ezek egy 
része hozzá nem értésből táplálkozik. Javasolja, hogy maradjanak a 
témánál.  
 
Jónás Kálmán: Ő nem azt mondta, hogy a hévízi repülőtérnek nagyobb 
jelentősége van, hanem azt, hogy ők jobban kihasználják a német 
turizmusban rejlő lehetőségeket. A német és osztrák vendégek a minőségi 
turizmust veszik igénybe, 2-3 hétre érkeznek, elsősorban gyógyturizmus 
céljából.  
 
Kanizsay György Béla: A Szoboszlóra járó német gyógyturisták nem 
lesznek többen, az a korosztály sajnos lassan kihal. A fiatalabbak pedig nem 
ide jönnek, hanem más országokba. Nem tud olyan szállodáról, amely 
kimenne Németországba és pénzt költene reklámra. A német turisták 
számára Hajdúszoboszló már nem vonzó úti cél. A hévízi repülőtérrel 
visszatérve, annak üzemeltetője egy hévízi cég és az önkormányzat évente 
több mint 200 millió Ft-ot ad a fenntartására.  
 
Dr. Sóvágó László: Szó sincs arról sem, hogy az idegenforgalomban a 
vendégek száma miatt nagyobb bevétele lenne a városnak. 200 millió Ft-ot 
elvettek a várostól iskolák fenntartása jogcímen. Ilyen keveset 
Hajdúszoboszló városa soha nem profitált az idegenforgalomból.  
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A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta: 

 
5/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. 
évi üzleti és beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   megbízott ügyvezető igazgató  

 
Második napirend: 
 
Dr. Sóvágó László: A normatívák változása miatt szükséges a formai 
döntés.  
 

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

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. 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 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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 véleményezési 
jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága 
egyetértésével -  
a következőket rendeli el: 
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I. FEJEZET 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

A 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése 
az alábbira változik: 
 
(1) „A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés főösszegét 6.214.656 E 
Ft-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.465.468 E Ft működési célú bevétellel, 
    4.669.686 E Ft működési célú kiadással és 
              - 204.218 E Ft működési egyenleggel, valamint 
        554.848 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
    1.544.970 E Ft felhalmozási célú kiadással és 
             -  990.122 E Ft felhalmozási egyenleggel,  
fogadja el.” 

2. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 
1-től a 2016. évi költségvetés végrehajtásáig kell alkalmazni. 

 
Harmadik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: Azt nehezen tudja elfogadni, hogy az ország 
költségvetését májusban elfogadták, az önkormányzatokat arra sarkallják, 
hogy minél előbb fogadják el a költségvetésüket, a végleges számok viszont 
most jönnek ki. Akkor miért kellett májusban elfogadni, ha jogilag nincs egy 
végleges költségvetés.  
 
A képviselő-testület 11 igen (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 nem szavazat (Jónás Kálmán) mellett (a döntéshozatalban 12 fő 
vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  

 
A 2/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 
 
Negyedik napirend:  
 
A napirendi pont tárgyalásán jelen volt Tokai-Kiss Gábor városi főépítész.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
Tokai-Kiss Gábor: A határozati javaslatot kéri egy mondattal kiegészíteni: 
„A rendezési terv módosítása során a HÉSZ hibajavítását is el kell végezni.”  
 
Kocsis Róbert: Hogyan sikerült ezt a behatárolást megalkotni azt követően, 
hogy megvette az önkormányzat az üdülő területét?  
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Tokai-Kiss Gábor: Magát a tervet a Cívis-terv Bt. készítette, az ő 
koncepciójuk szerint. Mivel menetközben tulajdonosváltás történt, a 
Városgazdálkodási Zrt. meg tudta vásárolni a területet, Igazgató Úr 
javaslattal élt, hogy kedvezőbb helyzetbe lehetne hozni ezt az ingatlant, ha a 
tervezett védőerdős sávot el lehetne hagyni. A légvezetékek kiváltásáról 
Igazgató Úr már tárgyalt az E-On-nal, a kiváltásra van realitás. A kertvárosi 
övezet belső területrészen az ingatlanok hasznosítása fedezetet nyújtana a 
közműkiváltásokra, az egybefüggő hasznosítható terület lényegesen 
megnőne.  
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta a módosított előterjesztést és a 
következő határozatot hozta: 

 
6/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
hozzájárulását adja, hogy a 3266/1 hrsz. alatti ingatlan vonatkozásában 
a településrendezési tervek módosításra kerüljenek az alábbiak szerint: 
a) A terület keleti oldalán jelenleg védőerdősávként szabályozott 
terület beépítésre szánt területté váljon. 
b) A megengedett legnagyobb homlokzatmagasság 
megemelésével legyen lehetőség az akár 5 szintes épület építésére. 
c) Megvizsgálandó a Tessedik Sámuel utca Böszörményi útra való 
átkötésnek a nyomvonal korrekciója a 3265/2 ingatlan rovására a 
meglévő növényállomány védelme érdekében. 
d) A rendezési terv módosítása során a HÉSZ hibajavítását is el 
kell végezni.” 
 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős:  jegyző, polgármester 

 
Ötödik napirend: 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén 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, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János) mellett, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  

 
7/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Közművelődési Megállapodást köt a Szoboszlói Gazdaház 
Alapítvánnyal az előterjesztés 1. sz. mellékletében meghatározott 
tartalommal.  
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A képviselő-testület felkéri Dr. Sóvágó László polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2017. február 28.  
Felelős:   humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  

 
Hatodik napirend: 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális 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, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
rendeletet alkotta:  

 
A 3/2017. (I. 19.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. 

 
Hetedik napirend: 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

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

 
8/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde alapdokumentumainak 
módosításáról szóló előterjesztést a mellékletek szerint elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  

 
Nyolcadik napirend: 
 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület 12 igen szavazat 
(Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay 
György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi György Csongor, 
Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a döntéshozatalban 12 fő vett részt) 
támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta: 
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9/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
hajdúszoboszlói Szurmai utca (2091 hrsz), József Attila utca (2472 
hrsz), Damjanich utca (3107/1; 3112/1; 3120 hrsz), Mátyás király sétány 
(3312/1 hrsz), és Bánomkerti utca (3312/2 hrsz.) ingatlanok 
tulajdonosa, tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a CATV-HUNGARIA 
Kft. által benyújtott CATV/54/2016. tervszámú tervdokumentációban 
foglaltaknak megfelelően, a közútkezelői hozzájárulás alapján, 
Hajdúszoboszló szállodáinak UPC alépítménnyel történő ellátása 
megvalósuljon. 
A hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges iratok 
beszerzése alól. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok 
aláírására. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:    gazdasági irodavezető 
 

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

 
10/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
mellékletben szereplő ingatlanok tulajdonosa, tulajdonosi 
hozzájárulását adja, hogy a HÍR-KER Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (4033 Debrecen, Sámsoni út 127.) által benyújtott 
47/2015. tervszámú tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően, a 
Hajdúszoboszló, FTTH GPON optikai hálózat kiépítése megvalósuljon. 
A hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges iratok 
beszerzése alól. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok 
aláírására. 
 
Határidő:  2017. december 31. 
Felelős:    gazdasági irodavezető 

 
Tizedik napirend: 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
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Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta.  

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

 
11/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Debreceni Törvényszék 11.G40.168/2007/17/I. sz. Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzata felperes által a Nádudvar Város Önkormányzata, 
mint alperes ellen tulajdonjog megállapítása iránt indított perben 
benyújtott keresetét visszavonja, támogatja a per megszüntetését. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester, mb. jegyző 

 
Tizenegyedik napirend: 
 
Jónás Kálmán: A Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola támogatása 
eddig minden évben 2,5 millió Ft volt. Most miért nem került be a 
költségvetésbe és miért csak 500.000 Ft-tal támogatta Polgármester Úr az 
iskolát? 
 
Dr. Sóvágó László: Beszélt az iskola vezetőivel, nincs szükségük több 
támogatásra, két évre elegendő tartalékuk van, amivel boldogulnak. Amikor 
problémájuk lesz, keresni fogják az önkormányzatot. Jelenleg semmi gond 
az iskolával. Ezt meg lehetne mondani a sajtótermék szerkesztőinek is.  
 
Kocsis Róbert: A tájékoztató szociális témájú részéhez szól hozzá. A 
bizottsága többször tárgyalta mind a krízisszálló, mind a szociális tűzifa 
ügyét. Köszönik az önkormányzat támogatását, mindkét ügyben, sikerült 
komfortosabb, tágasabb helyre átköltöztetni a krízisszállót, illetve a tűzifa 
mennyiségét is sikerült megemelni.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság részéről meg tudja ígérni, 
hogy amennyiben szükséges, átcsoportosítással tudnak további támogatást 
nyújtani a szociális területre. 
 
A képviselő-testület 12 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül (a 
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döntéshozatalban 12 fő vett részt) támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:   

 
12/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két 
ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

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

 
13/2017. (I. 19.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben szereplő bizottsági keretekből alapítványok részére 
2016. évben biztosított támogatásokat jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: mb. jegyző 

 
Tizenharmadik napirend:  
 
Antalné Tardi Irén: Köszöni az iroda válaszát, amely igen tartalmas és sok 
részletet megvilágít. A felvetett probléma helytálló, hiszen a vállalkozó 
engedélye tavaly júliusban lejárt. Ahhoz, hogy jogszerűen folytatni tudja 
tevékenységét, körbe kell járni a témát, fontos, hogy hasznosítani tudja 
telephelyét, viszont figyelembe kell venni az ott lakók véleményét. Az ottani 
vállalkozókkal el kell kezdeni a tárgyalásokat, az egyeztetéseket követően 
újra napirendre kell venni a témát. A választ elfogadja. 

 
A képviselő-testület ülése 15.09 órakor befejeződött. 

 
K.m.f. 

 
 

 
      Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs 

polgármester                                      megbízott jegyző 


