
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2015. június 11-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr.Sóvágó László polgármester, Holoda Attila 
alpolgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, 
Kállai István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Orosz János képviselők, 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. 
 
Majoros Petronella képviselő asszony 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 módosítással, hogy a 
kiosztott „Előterjesztés pénzügyi források átcsoportosításáról” 
napirendre vételéről szavazzon a testület.  
 
A képviselő-testület az „Előterjesztés pénzügyi források 
átcsoportosításáról” anyag napirendre vételét 11 igen szavazat (Dr. 
Sóvágó László, Holoda Attila, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, 
Jónás Kálmán, Kállai István, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János), tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül támogatta; a meghívóban szereplő előterjesztések 
megtárgyalását 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és 
a következő napirendet fogadta el:  
 
103/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
NAPIREND:  

 
1. Előterjesztés önkormányzati bizottsági tag megválasztására. 

Előadó: jegyző 
 

2. Beszámoló a Debrecen Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi 
munkájáról. 
Előadó: Dr. Nagy Imre tű. alezredes, Debrecen KvK. vezető 
 

3. Előterjesztés a településfejlesztési koncepcióhoz készített 
megalapozó vizsgálatokról és a fejlesztések főbb irányairól. 
Előadó: városi főépítész 
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4. Előterjesztés a településrendezési tervünk K-8 és K-9 jelű 

módosításához szükséges önkormányzati döntésekről. 
Előadó: városi főépítész 
 

5. Előterjesztés a költségvetési intézmények Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

6. Előterjesztés a költségvetési intézmények közötti megállapodás 
jóváhagyására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

7. Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 

8. Javaslat a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 
szóló rendelet megalkotására. 
Előadó: gazdasági irodavezető – főkönyvelő 
 

9. Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 

10. Előterjesztés a „lengyel piac” áthelyezésére. 
Előadó: polgármester 
 

11. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről (2014. évről). 
Előadó: jegyző 
 

12. Előterjesztés „Fogyasztóbarát Település” címre pályázat 
benyújtására. 
Előadó: jegyző 
 

13. Előterjesztés ELENA energetikai programban részvételre. 
Előadó: jegyző 
 

14. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével 
kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 

15. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” 
elnevezésű pályázati lehetőséggel kapcsolatosan. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 

16. Előterjesztés a 2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának 
igényléséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 



3 

 

17. Előterjesztés útfelújítási tervek készítéséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 

18. Tájékoztató országgyűlési képviselőnk munkájának hajdúszoboszlói 
vonatkozásairól (szóbeli). 
Előadó: Bodó Sándor országgyűlési képviselő 
 

19. Tájékoztató multifunkcionális sportcsarnokok (központok) 
megtekintéséről. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 

20. Tájékoztató a legutóbbi testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 

21. Tájékoztatás közterületi zöldterületek fenntartásával kapcsolatos 
interpellációra adott válasz kivizsgálásáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 

22. Tájékoztatás a Szent István parkban található kerékpártárolók 
számával kapcsolatos interpellációra adott válasz bizottsági 
kivizsgálásához. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 

23. Válasz interpellációkra és kérdésre: 
a) a száraz fákkal és burkolatjel festéssel kapcsolatban. 
b) a Szent István park fáival kapcsolatosan. 
c) a Rákóczi u. 17. sz. alatti társasház megközelíthetőségének 

kérdésében. 
d) vendéglátóegységgel kapcsolatban. 
e) a II. világháborús emlékmű felújításával kapcsolatban. 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes – főmérnök, 
 gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

Első napirend:  
 

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

104/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi CLXXXIX. törvény 57. § (1) bekezdése és az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján, 
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Németi Attila Sándort megválasztja a Turisztikai Bizottság 
tagjának. 
 
Határidő: - 
Felelős:  - 
 

 
Ezt követően Németi Attila Sándor eskütételére került sor.  
 
Második napirend:  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Dr. Nagy Imre tűzoltó alezredes, a 
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője.  
 
Nagy Imre: Köszöni a lehetőséget, hogy beszámolhatnak a 2014. évi 
munkájukról. A beszámolót mindenki megkapta, így csak röviden 
ismerteti a főbb tevékenységeket. Három fő területre bontható a 
tevékenységük: tűzvédelmi szakterület, polgári védelmi szakterület és 
az iparbiztonság. A Hajdúszoboszlói Tűzoltó Örs látja el a városban és 
a környékén a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat. Több 
alkalommal hajtottak végre védelmi gyakorlatot, szinte minden 
szállodában tűzvédelmi oktatást is tartottak. Kiemelt figyelmet 
fordítottak a város fontosabb eseményeire.  A közintézmények 
meghívásának is igyekeztek eleget tenni, illetve középiskolások 
gyakorlati órákon vettek részt a katasztrófavédelemnél.  Köszönik az 
önkormányzat támogatását.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

105/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2014. évi munkájáról 
szóló beszámolót tudomásul veszi.  
 
Határidő: - 
Felelős:  - 

 
Harmadik napirend:  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
Jónás Kálmán: Megköszöni az anyag elkészítőinek a munkát, egy 
kiegészítése van: választási programjukban szerepelt egy új, aktív 
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harangház kialakítása turisztikai látványosságként. Kéri, hogy kerüljön 
beemelésre az anyagba.  
 
Dr. Sóvágó László: Meg lehet vitatni a javaslatot a későbbikben, ha 
lesz rá pénz és a többiek is támogatják, akkor vissza lehet térni rá.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

106/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
1. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a településfejlesztési koncepcióhoz készített megalapozó 
vizsgálatokat megismerve azokat megfelelőnek értékeli, és a 
további tervezések alapjaként elfogadja. 
 
2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a várható fejlesztések főbb irányaiként az alábbiakat 
határozza meg: 
 
A) IDEGENFORGALOM, TURIZMUS:  
 Átfogó cél:  
Hajdúszoboszló, az egészségturisztikai vertikum kiépítésével, 
nemzetközileg elismert fürdőhellyé, a gyógyulni és pihenni vágyók 
„Paradicsomává” válása. 
Részcélok: 
A/1 Hajdúszoboszló nemzetközi idegenforgalmi szerepének 
megerősítése a gyógy-, wellness- és termálturisztikai adottságok 
és szolgáltatások fejlesztésével. 
A/2: A térségi idegenforgalmi együttműködés lehetőségeinek 
nagyobb mértékű kihasználása, Debrecen- Hajdúszoboszló 
kölcsönös előnyökön alapuló partnerségi kapcsolatának 
kialakítása.  

 
B) GAZDASÁG 
Átfogó cél:  
A megerősödött és differenciált helyi vállalkozói szférára épülő 
kiegyensúlyozottabb gazdasági szerkezet kialakítása.  
Részcélok: 
B/1:   Stabil és diverzifikált (kockázatok csökkentésére is törekvő) 
gazdasági struktúra kialakítása a fejlett és innovatív vállalkozói 
infrastruktúra megteremtésével  
B/2:  A helyi gazdasági szféra igényeihez illeszkedő 
humánerőforrás-fejlesztés  
B/3: A mezőgazdaság fejlesztése, a nagyüzemek technológiai 
és környezetvédelmi korszerűsítésének elsődlegességével, a 
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kisüzemi és családi gazdaságok megerősítésével, újak 
létrehozásának ösztönzésével. 
B/4: A szolgáltatási szektor még kihasználatlan (illetve nagyobb 
lehetőségeket hordozó) területeinek fejlesztése. 
B/5: A helyi gazdasági szféra igényeihez illeszkedő 
humánerőforrás-fejlesztés 
 
C) TÁRSADALOM   
Átfogó cél:  
A városban és a térségben megmutatkozó lakossági igények 
kielégítése, a magas életszínvonal biztosítása, valamint a 
környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok érvényesítése. 
Részcélok: 
C/1 A társadalmi különbségek mérséklése komplex szociális 
ellátórendszer kialakításával 
C/2 A lakosság egészségi állapotának javítása és az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztése 
C/3 A közigazgatási szolgáltatások ügyfélbarát jellegének 
megerősítése  
C/4 A helyi társadalom közösségi életének fejlesztése 
 
D)  ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET   
Átfogó cél:  
A város természeti, kulturális és történeti értékei (termálvíz, 
Hajdúvárosi hagyományok, HNP Világörökségi Helyszín) egymást 
erősítő egységének megteremtése, az épített környezet 
fejlesztése, a történeti értékek hangsúlyosabb bemutatása, 
hozzájárulva ezzel a városlakók életminőségének, egyúttal az 
idegenforgalom minőségének fejlődéséhez is.  
Részcélok: 
D/1 A külső és belső megközelíthetőség, elérhetőség javítása  
D/2 A történetiséget, az ellátás városi szintjét is hordozó 
belváros és az attól külön álló gyógyfürdő- üdülő városrész 
szerves, élő kapcsolatának megteremtése.  
D/2.2 Az épített környezet történeti értékeinek erőteljesebb 
megjelenítése  
D/3 A természeti és táji értékek megőrzése, tájképi értékek 
érvényesülésének elősegítése, tájhasználati konfliktusok és 
problémák megszüntetése  
D/4 A város egybefüggő zöldfelületi rendszerének kialakítása  
D/5 Az időjárási szélsőségek, a globális felmelegedés hatásait 
csökkentő városi klíma kialakítása. 
D/6 A közmű infrastruktúra korszerűsítése és fejlesztésekhez 
igazodó, mennyiségi bővítése, a magas szintű ellátás biztosítása 
érdekében. 
D/7 Környezeti konfliktusok felszámolása, a természeti 
értékeket, a város lakosságának, és a kiemelt turisztikai és 
gyógyhely elvárásainak maximális mértékben megfelelő 
környezetvédelem megvalósítása. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
Negyedik napirend:  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az előterjesztést. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

107/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
településrendezési tervének K-8 és K-9 jelű módosítása során 
1. Tudomásul veszi a partnerségi egyeztetésről adott 
főépítészi tájékoztatót. 
2. A véleményezési eljárás során az államigazgatási 
szervektől és önkormányzatoktól beérkezett véleményeket 
elfogadja, azok ismeretében további egyeztetést nem tart 
szükségesnek, a véleményezési szakaszt lezártnak tekinti. 
3. Tekintettel a beérkezett írásos nyilatkozatokra is – nem 
tartja indokoltnak az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról hozott 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján 
környezeti hatásvizsgálat készítését.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester, jegyző 

 
Ötödik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

108/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja  
a.) a Járóbeteg-Ellátó Centrum 1. számú mellékletben kiadott 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását, 
b.)  a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
2. számú mellékletben kiadott Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítását, 
c.) a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 3. számú 
mellékletben kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását, 
d.) a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4. számú 
mellékletben kiadott Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítását. 
 
Határidő: 2015. június 11., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, intézményvezetők 

 
Hatodik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

109/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
jóváhagyja  
a.) a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Járóbeteg-Ellátó 
Centrum 1. számú mellékletben kiadott feladatok és 
felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodását, 
b.)  a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Kovács Máté 
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2. számú mellékletben 
kiadott feladatok és felelősségvállalás részletes szabályait 
tartalmazó munkamegosztási megállapodását, 
c.) a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda és a Hajdúszoboszlói 
Városi Televízió 3. számú mellékletben kiadott feladatok és 
felelősségvállalás részletes szabályait tartalmazó 
munkamegosztási megállapodását. 
 
Határidő: 2015. június 11., illetve értelemszerűen 
Felelős: jegyző, intézményvezetők 
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Hetedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

16/2015. (VI. 11.) 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 
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 
5.787.083 eFt-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
    4.270.956 eFt működési célú bevétellel, 
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    4.208.962 eFt működési célú kiadással 
és 
         61.994 eFt működési egyenleggel, 
valamint 
 
        666.127 eFt felhalmozási célú 
bevétellel, 
    1.578.121 eFt felhalmozási célú 
kiadással és 
    -  911.994 eFt felhalmozási 
egyenleggel,  
fogadja el.” 
 

2. § 
 

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

 
Nyolcadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

17/2015. (VI. 11.) önkormányzati rendelete 
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében, valamint a 19/2014. (XI.27.) önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Egészségügyi, 
Szociális Bizottsága egyetértésével – a következőket rendeli el: 
 

1. § 
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E rendelet hatálya kiterjed Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
által irányított és fenntartott költségvetési szervekre (a 
továbbiakban: költségvetési szerv) az általuk kezelt valamennyi 
pénzeszköz vonatkozásában. 
 

2. § 
 
(1) A költségvetési szerv házipénztárából a kiadások 
készpénzben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló kormányrendeletnek az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozó költségvetési szervek készpénzben 
teljesíthető kifizetéseinek szabályai szerint teljesíthetők. 
(2) A költségvetés szerv vezetője indokolt esetben egyedi 
mérlegelési jogkörében írásban dönthet az (1) bekezdésben 
foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető készpénz-
kifizetésekről. 
 

3. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

4. § 
 

A költségvetési szervek Pénzkezelési Szabályzatukat e rendelet 
hatályba lépését követő 90 napon belül kötelesek felülvizsgálni e 
rendelet szabályainak való megfeleltetés érdekében. 

 
Kilencedik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: Bizottsági vélemények alapján a 10. § kimarad az 
anyagból. Más módosításról nem tud.  
 
Dr. Sléder Tamás: A délelőtt folyamán egyeztetett a kormányhivatal 
illetékeseivel, a rendelet-módosítás egyébként az ő kérésükre került a 
testület elé. Néhány módosítást kér elfogadni: az 1. § (2) bekezdésében 
az Ör. után 5. §-t kér beszúrni; az 5. § (1) bekezdésében az „új” szó 
után 17. § kerül be, ez a két módosítás technikai jellegű. A következő 
kettő pedig a kormányhivatal észrevétele alapján kerül beemelésre: 
módosul a 4. § és a 12. §.   
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és a 10. § nélküli módosítást 
egyhangúlag támogatta.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi és szociális bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
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Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a 
módosított előterjesztést és a következő határozatot hozta és rendeletet 
alkotta:  
 

110/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata megtéríti a települési 
szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet – központi 
jogszabályból eredő kötelező jellegű - módosítása okán a 
Közszolgáltatónál felmerülő indokolt veszteséget. 
 
Határidő:  2015. december 31. 
Felelős: polgármester 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

18/2015 (VI. 11.) számú önkormányzati rendelete 
a települési szilárd hulladékról szóló 

7/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hulladékról szóló 2012.évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 19. pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV 
törvény 35. §-ában biztosított feladatkörében eljárva - 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottságának véleményének 
kikérésével - az alábbi rendeletet alkotja a települési szilárd 
hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) számú önkormányzati rendelet 
módosítása tárgyában: 
 

1. § 
 
(1) A települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 5. § (1) bekezdésében 
meghatározott „belterületére” kifejezés „területére” kifejezésre 
módosul. 
 
(2) Az Ör. 5. § (2) bekezdés a./ pontjában és (4) bekezdésében 
meghatározott „belterületén” kifejezés „területén” kifejezésre 
módosul. 
 

2. § 
 
Az Ör. 6. §. b./ pontjának szövege az alábbira változik: 
 
„a közszolgáltatás ellátására a szolgáltató kiválasztása, a 
szolgáltatóval a szerződés megkötése, mely szerződésben a 
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magasabb szintű jogszabályokban (így különösen Ht.-ben) 
foglaltakon túl a legalább az alábbiakról rendelkezni kell: 
- közszolgáltatás finanszírozása, 
- tájékoztatási kötelezettség teljesítése, 
- tevékenység ellátásának részletszabályai;” 
 

3. § 
 
Az Ör. 9. § (1) bekezdésében szereplő „jelen rendeletben előírtak 
szerinti” mondatrész helyébe az „elkülönített” kifejezés kerül. 
 

4. § 
 
Az Ör. 16. § (1) bekezdése az alábbira változik: 
 
„Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt a 
közszolgáltatási szerződés aláírása keletkezteti, ennek hiányában 
azt a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre vagy az 
a tény, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást az 
ingatlanhasználó részére felajánlja, vagy a közszolgáltatás 
teljesítésére rendelkezésre áll.” 
 
Az Ör. 16. § (2) bekezdésének második mondata az alábbira 
változik:  
 
„Az ingatlanhasználó az értesítés vagy felhívás alapján a 
Közszolgáltatóval közszolgáltatási szerződést köt.” 
 

5. § 
 
(1) Az Ör. 17. § (2) bekezdésének utolsó mondata az Ör. új 17. 
§ (3) bekezdésének a./ pontjává válik és a bekezdés az alábbi b./-
d./ pontokkal egészül ki: 
 
„b./ Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül a papír, műanyag, 
fém hulladékot a Közszolgáltató által biztosított 80 literes zsákban 
kell gyűjtenie az ingatlanhasználónak, gyűjtésére a Közszolgáltató 
házhoz menő gyűjtést szervez.  
c./ Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok közül az üveg hulladékot a 
Közszolgáltató által üzemeltetett - 1. számú mellékletben 
meghatározott helyszínen található - hulladékgyűjtő szigeten kell 
elhelyezni. 
d./ A b./ és c./ pontokban meghatározottak nem terjednek ki a 
sűrűn lakott társasházi városrészekre, ahol az elkülönítetten 
gyűjtött hulladékot a Közszolgáltató által üzemeltetett 
hulladékgyűjtő szigeten kell elhelyezni.” 
 
(2) Az Ör. 17. § jelenlegi (3) – (6) bekezdéseinek számozása 
(4) – (7) bekezdésre változik. 
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6. § 
 
(1) Az Ör. 18. § (6) bekezdésének utolsó mondata az alábbira 
változik: 
 
„A gyűjtőedényzetek mérete a következő: 
 
- 60 literes, 
- 80 literes, 
- 120 literes, 
- 240 literes, 
- 1100 literes.” 
 

7. § 
 
Az Ör. 19. § (4) bekezdése hatályát veszti. 
 

8. § 
 
Az Ör. 23. § (3) bekezdése hatályát veszti. 
 

9. § 
 
(1) Az Ör. 26. § (1) bekezdése hatályát veszti. 
 
(2) Az Ör. 26. § (2) bekezdése az alábbira változik: 
 
„A hulladékgazdálkodási kötelezettség teljesítése érdekében a 
külterületi ingatlan használója a Közszolgáltató által 
rendszeresített hulladékgyűjtő zsákot köteles vásárolni, melyet a 
Közszolgáltató által meghatározott helyen és időpontban 
(melyekről a Közszolgáltató internetes honlapján tájékoztatást 
köteles kitenni) helyezhet el.” 

 
10. § 

 
Az V. Rész címeként meghatározott „közszolgáltatás körébe 
tartozó hulladék” kifejezés helyett a „közszolgáltatás körébe nem 
tartozó hulladék” kifejezés lép hatályba. 
 

11. § 
 
Az Ör. 33. §-a az alábbira módosul: 
 
A jogszabályban nem szabályozott szolgáltatások díját a 
Közszolgáltató állapítja meg. 
 

12. § 
 

(1) Az Ör. 35. § (1) bekezdése az alábbira változik: 
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„Azon ingatlan esetében, amely az ingatlan-nyilvántartás adatai 
szerint üdülőnek minősül, s abban senki sem lakik állandó 
jelleggel, az ingatlantulajdonos keresztféléves szolgáltatási 
szerződést (mely minden év április 1. és szeptember 30. közötti 
időszakra szól) köthet, vagy azt szolgáltatási egységcsomag (mely 
a gyűjtőedényzetes szállítás adott időszakbeli számának 
megfelelő darabszámú gyűjtőzsákot tartalmaz egy keresztfélévre 
vonatkozóan) vásárlásával válthatja ki.” 
 
(2) Az Ör. 35. § (2) bekezdése hatályát veszti. 
 

13. § 
 

Jelen rendelet 1. számú melléklete az Ör. 1. számú mellékletévé 
válik. 
 

Záró rendelkezések 
 

14. § 
 

Jelen rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba. 
 

Tizedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta azt a 
módosító javaslatot, mely szerint a piac területének kijelölésére nyílt 
pályázatot ír ki az önkormányzat, legkésőbb augusztus 31-ig. 
Amennyiben hamarabb érkezik javaslat, akkor a következő ülésen dönt 
a helyszínről a testület. Több érv elhangzott több helyszín mellett.  
 
Jónás Kálmán: Ennek a fajta piacnak már nincs olyan vonzereje, mint 
régen, de ezért nem feltétlenül a piac a hibás. Érez egyfajta negatív 
üzemeltetői hozzáállást is, amely elsorvasztotta a piac működését. 
Igénytelen a környezet, mind a vásárlók, mind az árusok számára. 
Nemcsak vásárlási lehetőség, hanem kulturális program is lehetne ez a 
piac. Helyszínnek nem tartja megfelelőnek a „tyúkpiacot”, javasolja, 
hogy ne vigyék el abból a körzetből a turisták miatt, a régi Camping 
területe alkalmas lehetne. Az üzemeltetés pedig a Városgazda kezében 
maradjon, nem tartja szükségesnek pályázat kiírását. Bárhol jár az 
országban, mindenhol megtalálhatók az un. „bolhapiacok”, ezek 
turisztikai vonzerővel is bírnak.  
 
Marosi György Csongor: Jónás képviselőtársa által elmondottak nagy 
részével egyetért, nem kell elsorvasztani a piacot, azzal is egyetért, 
hogy a „tyúkpiac” nem alkalmas helyszín, a régi Campingben történő 
elhelyezést viszont nem támogatja. Évek óta azzal küzd a város, hogy a 
turistákat a központba hozza. Olyan helyszínt kell találni, amely egy új 
szegmensét találja meg a városnak. Nyílt pályázat kiírását támogatja, 
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akár már a júliusi ülésen is dönthetne a testület az új üzemeltetőről és 
helyszínről. Több panaszt is hallott a szállodák felől, hogy zavarta a 
meglévő helyszín a vendégeket.  
 
Kocsis Róbert: Ha a piac új területe városi tulajdon lesz, akkor miért 
kell nyilvános pályázaton meghirdetni az üzemeltetést? Miért nem 
üzemeltetheti tovább a VgNZrt? Amíg nem lesz új üzemeltető, addig ez 
a piac nem nyithat meg. Vagyis egész nyáron nem fog működni. 
Javasolja, hogy ne legyen új üzemeltetőre pályázat kiírva. Vagy a 
pályázat lezárultáig a Városgazda üzemeltesse tovább a piacot.  
 
Dr. Sóvágó László: Ez komoly pénzügyi kérdéseket vet fel, ki fogja 
finanszírozni a piac működését, hiszen gazdasági tevékenységről van 
szó. Nem tudja elképzelni, hogy idegenforgalmi vonzerő legyen a piac. 
A „bolhapiacok” működésére más szabályok vonatkoznak, de várja a 
jelentkezőket, akik szívesen működtetnének hasonlót a városban. A 
piac üzemeltetési nem önkormányzati feladat, finanszírozni nem lehet 
közpénzből. Ha nagy a kereslet iránta, akkor fogjanak össze az árusok, 
közösen valósítsák meg.  
 
Marosi György Csongor: Egyetért Kocsis képviselőtársával, hogy 
tovább kell üzemeltetni a piacot, de épp a napokban hallotta a VgNZrt-
től, hogy ők nem szándékoznak tovább üzemeltetni a piacot. 
Polgármester Úr javaslata egyeztetve volt Vezérigazgató Úrral. Egyetért 
azzal is, hogy akár a meglévő zöldségpiacon legyen kijelölve a 
helyszín.  
 
Jónás Kálmán: Támogatja Kocsis képviselőtársa ötletét, hogy minél 
hamarabb legyen megoldva ez a kérdés. Épp a nyári szezonban lenne 
erre nagyobb igény. A Camping területét megfelelőnek tartja. Ha 
lehetséges, a következő ülésre legyen konkrét helyszínre javaslat.  
 
Kanizsay György Béla: A Városgazdálkodási Zrt-t megbízhatja a 
testület a piac üzemeltetésével, függetlenül attól, hogy mi a véleményük 
erről. Az árusokat segíteni kell, amíg nem zárul le a pályázat, a VgNZrt 
folytassa az üzemeltetést, akár a következő ülésen is döntés születhet.  
 
Marosi György Csongor: Egyetért az elhangzottakkal. Minél 
hamarabb meg kell oldani ezt a kérdést.  
 
A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint a „tyúkpiac” legyen 
kijelölve új helyszínként, 1 igen (Dr. Sóvágó László), 9 nem (Antalné 
Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz 
János) szavazat és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett nem 
támogatta; nyílt pályázat kiírását 10 igen (Dr. Sóvágó László, Holoda 
Attila, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz 
János) és 1 nem (Kocsis Róbert) szavazat mellett támogatta és a 
következő határozatot hozta:  
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111/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tudomásul veszi, hogy a „lengyel piac” a jelenlegi helyén 
megszűnt.  
A piac működtetésére nyilvános pályázatot hirdet.  
 
Határidő: 2015. augusztus 31.   
Felelős: irodavezető-főkönyvelő  

 
Tizenegyedik napirend:  
 
Dr. Sléder Tamás: A határozati javaslatban Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának Képviselő-testületét kell érteni.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

112/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi 
tevékenységéről és terveiről készített beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Tizenkettedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta a 
módosított előterjesztést és a következő határozatot hozta és rendeletet 
alkotta:  
 

113/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a „Fogyasztóbarát Település” cím elnyeréséért 
megjelentetett felhívásra pályázat benyújtásával. 
 
Határidő: 2015. június 30. 
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Felelős:   jegyző 
 

Tizenharmadik napirend:  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 10 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz 
János), és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) mellett támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

114/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztés szerint részt vesz a „Geotermikus energia 
hasznosítása Hajdú-Bihar megyében” című pályázati programban. 
 
Határidő: folyamatos, illetve pályázati program szerint 
Felelős:   jegyző 

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

 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

115/2015. (VI. 11.) 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 
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól 
szóló 455/2013. (XI.29.) Kormányrendelet szerint a közszolgáltató 
kiválasztása céljából pályázatot hirdet az előterjesztés mellékletét 
képező pályázati felhívás szerint. 
 
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt a pályázat lefolytatására, a 
vonatkozó önkormányzati rendelet előterjesztésére. 
 
Határidő:  szerződéskötésre 2015. szeptember 30. 
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Felelős:   jegyző  
 

Tizenötödik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. A határozati javaslat módosul, 
az önerő 1 Ft-tal emelkedik.  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is 
megtárgyalta a módosított előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: A határozati javaslatban kéri módosítani az 
önerő mértékét, ami pontosan 7.257.149,-Ft. 

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

116/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
egyetért a pályázat benyújtásával a Hajdúszoboszlói Egyesített 
Óvoda - Aranykapu Óvoda (4200 Hajdúszoboszló, Arany János u. 
8.) tagintézmény felújítására (épület hőszigetelése, külső 
nyílászárók cseréje) vonatkozóan.  
A beruházás tervezett összköltsége bruttó 29.028.592-Ft. 
Az önerő mértéke bruttó 7.257.149,-Ft, mely összeget a 2015. évi 
városi költségvetés tartalékok, pályázati céltartalék kerete terhére 
biztosítja. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
vállalja, hogy a benyújtott pályázat támogatása esetén a 
pályázatban foglaltakat a megvalósításától számított 10 évig az 
eredeti rendeltetésnek megfelelően fenntartja. 
 
Hajdúszoboszló Váron Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
valamennyi jognyilatkozat megtételére. 
 
Határidő: megvalósításra 2016. december 31. 
Felelős:  jegyző 
 

Tizenhatodik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
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Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

117/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2013. december 30-án 
létrejött Közszolgáltatási szerződés keretében, pályázati eljárás 
lefolytatásával bízta meg a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságot, - melynek jogutódja az Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. - a Hajdúszoboszló város 
közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti 
helyi személyszállítás kizárólagos joggal történő ellátására. 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Észak-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére a helyi közlekedés 
működtetéséhez 2014. évben összesen nettó 8.025.666,- Ft összegű 
saját forrásból származó vissza nem térítendő önkormányzati 
támogatást nyújtott. 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
kinyilatkozza, hogy 2015. évben január 1-től december 31-ig 
Hajdúszoboszló területén a menetrend szerinti helyi 
személyszállítást folyamatosan fenntartja. 
 
Határidő: 2015. december 31. 
Felelős: polgármester, jegyző 

 
Tizenhetedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta a városfejlesztési bizottság 
ülésén elhangozott módosításokkal együtt. A Major utcánál a Kölcsey 
zug is bekerült, az 5. körzetben a Wekerle utca és zug került be, a 6. 
körzetben a Szél zug a Hőforrástól a Keleti utcáig került be, 
gyalogátkelőhely létesítése az Erzsébet utca – Puskin utcai 
csomópontban is bekerült az anyagba.  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
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Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

118/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi városi költségvetésben útépítések költséghelyen 
tervezésre elkülönített 5 Mft összegű pénzügyi keret terhére 
támogatja az alábbi utcák tervezését: 
1. Kígyó utca (út+csapadékvíz),  
2. Major utca (belső kör, Kölcsey zug) 
3. Harsányi utca (út+csapadékvíz) 
4. Korpos utca 
5. Mező utca (Nyugati sor utáni szakasz) 
6. Doberdó zug 
7. Tokay utca (Libagát u. – Földesi utcáig szélesítéssel) 
8. Szél zug (Hőforrás utcától a Keleti utcáig) 
9. Baross zug 
10. Kender utca 
11. Bessenyei utca (út+csapadékvíz) 
12. Jókai sor (Bessenyei utca – Deák F. utca között 
szélesítéssel) 
13. Erzsébet utca-Puskin utcai csomópontban gyalogátkelőhely 
létesítése  
14. Wekerle utca és zug 
15. Liget utca - Tessedik utcai átkötés  
 
Utasítja a jegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések 
megtételére, felhatalmazza a polgármestert a szerződések 
aláírására. 
                
Határidő: 2015. november 30.  
Felelős:   jegyző  

 
Tizennyolcadik napirend:  
 
Bodó Sándor: Köszöni a lehetőséget, hogy beszámolhat az elmúlt év 
munkájáról. Rövid tájékoztatót ad a jelenlegi és jövőbeni feladatokról. 
Egy új uniós pályázati ciklus indul, ami fontos lehet a városnak is. Az 
elmúlt pályázati időszakban Hajdúszoboszló több mint 17 milliárdos 
támogatásban részesült. Ebben benne vannak az egyéni pályázatok, az 
önkormányzat és intézményeinek pályázatai. A mezőgazdasági 
pályázatok keretében viszonylag kevés beadott pályázata volt a 
városnak. Ezen érdemes változtatni. A járási székhelyek között is 
előkelő helyen áll Hajdúszoboszló. Pályázatok terén a turisztikai 
jellegűek voltak nagyobb arányban. Ami szintén elgondolkodtató, hogy 
igen kevés civil szervezet pályázott. A beadott pályázatok közel fele 
nyertes volt, ez igen jó arány. Néhány aktualitást említ. A KEOP-os 
pályázat sikeres volt, így megújul a hivatal épülete. A nyári 
gyermekétkeztetésre 6,1 millió Ft-ot nyert a város. A gimnáziumban 
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néhány napja adták át a természettudományos labort, ami szintén 
pályázatból lett kialakítva. A város labdarúgó csapata megyei 
bajnokságot nyert, ehhez gratulál. A hulladékkezeléssel kapcsolatos 
pályázat eredménye az lett, hogy a város nem tudott megfelelni a 
feltételeknek. Ingatlanátadással kapcsolatosan is keresték meg 
képviselők. Az idegenforgalmi adó kapcsán elmondta, hogy sajnos az 
elmúlt évek gyakorlata nem lesz fenntartható. Van egy javaslata, 
amelyet vagy elfogadnak, vagy nem, mégpedig hogy legyen egy alap, 
amelyre a települések pályázhatnak. A vasárnapi nyitva tartás ügyében 
is megkeresték.  
 
Dr. Sóvágó László: Sok mindenben egyetért Képviselő Úrral, de van, 
amiben nem. Hajdúszoboszló jól szerepelt a pályázatokban, el is 
szeretné oszlatni azt a félreértést, hogy a város azért nem nyer 
pályázatokon, mert nem kormánypárti vezetése van. Ezt ő nem 
tapasztalta. Amivel nem ért egyet, azok a rögtönzött pénzjuttatások. Ott 
már nem kedvező a város megítélése. Nem jók az év közbeni és év 
végi pénzosztások. Ígéretet kér arra vonatkozóan, hogy ebben az 
évben megkapja a város a jó gazdálkodásáért beígért 200 millió Ft-ot. 
Valószínűsíthető ez, vagy nem?  
 
Bodó Sándor: A központi költségvetés módosítása nemrég történt 
meg, ebben szerepel, négy évre elosztva valamennyi adósságmentes 
önkormányzat megkapja a beígért összeget.  
 
Dr. Sóvágó László: Az iskolák elvételét Képviselő Úr is megszavazta, 
ezt helyesnek tartja?  
 
Bodó Sándor: Sok önkormányzat olyan állapotban volt, hogy nem 
tudták fenntartani az iskolákat. Hajdúszoboszló nem érezte ezt 
szerencsére. A KLIK és a Nemzetgazdasági Minisztérium jövőbeni 
terveit támogatja, a munkaerőpiaci igényeket ők látják jobban.  
 
Dr. Sóvágó László: A kollégiumot több mint 70 millió Ft-ból működteti 
az önkormányzat. Helyesnek tartja Képviselő Úr, hogy nem 
hajdúszoboszlói gyerekek laknak nem hajdúszoboszlói intézményben 
és a város adófizetőinek pénzéből tartják fenn a kollégiumot. Néhány 
évvel ezelőtt volt egy javaslata Pokorni Zoltánnak, amelyet támogatott 
volna, mely szerint a kollégiumokat kell átvennie az államnak.  
 
Bodó Sándor: Hajdúszoboszló esetében tudott a város olyan plusz 
juttatásokat adni az oktatás terén, amelyből nem érezhetők a 
fenntartási nehézségek. A kollégiumokkal kapcsolatos felvetést 
támogatni tudja.  
 
Dr. Sóvágó László: A kormány megmondja, hogy az önkormányzat 
pénzén mit kell csinálni. Forrást azonban nem ad a feladatokhoz. Egyes 
településeknek viszont igen nagy összegű támogatásokat ad. Ezzel 
nem ért egyet. Azt hallotta-e, hogy az iparűzési adót elengedik az 
orvosoknak. Miért pont az orvosokét? Így csökken az önkormányzatok 
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bevétele is. A város bevételei már így is folyamatosan csökkennek az 
elmúlt években. A Víziközművet parlamenti döntés értelmében sikerült 
a teljes csődbe vinni. A hulladékszállítás szintén egy fájó pontja. Ha azt 
mondja Képviselő Úr, hogy nem történt rezsicsökkentés, csak a 
költségeket átruházták másra, akkor befejezi mondandóját. 
 
Bodó Sándor: Néhány önkormányzat, akik egyébként jól gazdálkodtak, 
olyan pénzügyi befektetéseket vállaltak fel, hogy hó elején már nem 
tudtak bért fizetni, így a kormányhoz fordultak segítségért. Ez szintén 
pozitív lépés volt. A rezsicsökkentés nagyon fontos volt a családok 
számára.  

 
Antalné Tardi Irén: Ha az állam vállalt feladatokat és fenntartja az 
iskolákat, akkor a vele járó kötelezettségeket miért nem teljesíti? Milyen 
indoka volt annak, hogy a középfokú intézményeket átkeresztelik más 
névre? Van-e ennek nyomós indoka?  
 
Bodó Sándor: A természettudományos laborra 120 millió Ft-ot adott az 
állam, ez nem lebecsülendő. A szakmai felszerelések biztosításáért 
nem lehet a kormányt bírálni. Tudomása szerint Hajdúszoboszlón 
egyetlen iskolát sem neveztek át, ezért ebben a kérdésben nem tud 
érdemi választ adni.  
 
Holoda Attila: Köszönetét fejezi ki Képviselő Úrnak, hogy eljött ide és 
válaszol a kérdésekre. Úgy gondolja, hogy az önkormányzatoknál 
felelősségteljes emberek vannak, akik ha rossz bankot választanak 
vagy rosszul gazdálkodnak, vállalják is a következményeket. Nem tartja 
ő sem igazságos megoldásnak, hogy azonnal a kormányhoz sietnek 
segítségért. Az adócsökkentéssel kapcsolatosan említette Képviselő 
Úr, hogy inkább a fogyasztási adót kell terhelni. Ő ezzel nem ért egyet. 
Fogyasztási adót nyilván könnyebb beszedni, mint a személyi 
jövedelemadót. Ha nem elég őszinte a kormány, akkor el tudja hitetni 
az emberekkel, hogy adót csökkentettek. Igazából átterelték másik 
irányba. Több őszinteséget vár el. A rezsicsökkentésnél is el kellett 
volna mondani, hogy az önkormányzatok feladatai és terhei 
növekednek, nem közvetlenül, de a lakosság pénzén. Az útdíjjal 
kapcsolatos változtatásokról van néhány gondolata. A megyei matrica 
bevezetése azoknak jó, akik rendszeresen járnak Budapestre. Egyúttal 
azonban ki lett terjesztve az útdíj befizetőinek köre. Itt történtek 
anomáliák. Vannak olyan önkormányzatok, akiknek ki lehetett ez alól 
bújni és vannak, akiknek nem. A hajdúszoboszlóiaknak például 3,8 km-
es szakaszért kell megyei matricát venniük a debreceni autópályán. 
Kéri Képviselő Úrtól, hogy amennyiben lehetséges, hozzon össze 
egyeztetést ezzel kapcsolatosan és legyen díjmentes ez a szakasz.  
 
Bodó Sándor: Az adócsökkentéssel kapcsolatosan csak annyit tud 
javasolni, hogy nézzék meg a fizetési jegyzéküket az állampolgárok és 
láthatják a változást. Az útdíjjal kapcsolatosan többen megkeresték a 
városból, magánszemélyek, cégek is. Egyetért azzal, hogy érdemes 
egyezkedéseket folytatni a fizetős útszakaszról. Az tény, hogy a 
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megyehatárt átlépve a hajdúszoboszlóiak számára jóval kedvezőbb 
díjak vannak.  
 
Dr. Sóvágó László: Statisztikák kimutatták, hogy jóval több útdíjat 
szedett be az állam, tehát a lakosságnak is többet kellett befizetnie, ez 
egyszerű matematika. Az valóban érthetetlen, hogy a 3,8 km-es 
szakaszt is fizetőssé tették, míg máshol nem kell fizetni.  
 
Bodó Sándor: Az összeg valóban több, amit az állam beszedett, de 
meg kell nézni, hogy nőtt azok száma is, akik megvették a matricát.  
 
Marosi György Csongor: Kilenc éve önkormányzati képviselő, de az 
eddigi országgyűlési képviselők közül senki nem adott tájékoztatást 
ilyen módon a munkájáról. A vasárnapi zárva tartással kapcsolatosan a 
testület elfogadott egy határozatot, mely szerint a kormányhoz fordul 
segítségért, hogy a turisztikai szezonban mentesüljön a város a zárva 
tartás alól. Tudja-e felkarolni ezt az ügyet Képviselő Úr? Illetve mit akar 
az a döntés, hogy fürdőszolgáltatást kiszolgáló tevékenységet végző 
üzletek nyitva tarthatnak vasárnap is? 
 
Bodó Sándor: Megkeresi az illetékeseket ezzel kapcsolatosan, jó 
néhány város lesz most hasonló helyzetben, mint Hajdúszoboszló.  
 
Kanizsay György Béla: A vasárnapi zárva tartással kapcsolatosan 
annyival egészíti ki az elhangzottakat, hogy a turizmusban nagyon 
sokan dolgoznak a szezonban, akiknek csak egy szabadnapjuk van egy 
héten, ha ez a vasárnap, akkor ők sem tudják megoldani a bevásárlást. 
Egy körzetében lévő nonstop élelmiszerbolt tulajdonosa említette, hogy 
bajban lesznek a szezonban, mivel nem tudják biztosítani létszámban a 
nyitvatartást. Néhány javaslata lenne: a Magyar Turizmus Zrt külföldi 
reklámtevékenysége főképpen Budapest és a Balaton-Hévíz régióra 
terjed ki, ez Hajdúszoboszlónak jelentős hátrány. Ebben kéri Képviselő 
Úr segítségét. Az állam felújította a 4-es főút Debrecen-Hajdúszoboszló 
közötti szakaszát, javasolja, hogy a Nádudvar-Hajdúszoboszló közötti 
szakasz is lehetőség szerint legyen felújítva.  
 
Bodó Sándor: A zárva tartással kapcsolatos észrevételeket tudomásul 
veszi, lépéseket tesz ez ügyben. A Nádudvar felé vezető út valóban 
nagyon rossz állapotban van, oda fognak figyelni a problémára.  
 
Máté Lajos: A választások során riválisok voltak Képviselő Úrral, 
akinek győzelméhez gratulált. A választópolgárok közül sokan azzal 
indokolták az eredményt, hogy egy Fidesz-es képviselő többet tud 
segíteni a városnak. A pályázatokkal kapcsolatosan azt tapasztalja, 
hogy kialakult egy olyan gyakorlat, mely szerint az állami pénzek 
juttatása nehezen átlátható, nehezen magyarázható. Két civil 
szervezetnek is tagja, az elmúlt években rendszeresen pályázott, de 
soha nem nyert. Elhangzott az a kijelentés, hogy politikai lobby nélkül 
nem fog menni támogatások elnyerése. Ebben kéri Képviselő Úr 
segítségét. Szó volt róla, hogy tavasszal kiírásra kerülnek a TIOP-
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pályázatok kiírásai. A megyére 50 milliárd Ft jut, lakosságarányosan, 
járásonként szétosztva. Első körben erről volt szó. Aztán megváltoztak 
a szabályok, de nem lehet tudni, milyen szabályok alapján fogják 
megkapni a pénzeket a megye települései. Mikorra várhatóak ezek a 
pályázatok és mire számíthat Hajdúszoboszló?  
 
Bodó Sándor: Lakosságszám alapján talán 1%-kal nagyobb összeg is 
jut Hajdúszoboszlónak, ami helyes és ezt az utat kell folytatni. Ahhoz, 
hogy Hajdúszoboszló jól szerepeljen pályázatokon, azt a munkát kell 
folytatni, amit eddig is tettek. Jó pályázati anyagot kell beadni. Amiben 
segítséget tudnak adni, az talán az új információk gyors eljuttatása.  
 
Marosi György Csongor: A városban égető probléma a vasút 
felújítása évek óta. Ezt gyorsítani kellene, ezzel párhuzamosan pedig a 
Szováti út felújítását is orvosolni kell. Ebben is segítséget kér.  
 
Tizenkilencedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, nevelési, sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta és egyhangúlag 
támogatta az előterjesztést.  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

119/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a sportcsarnokok (központok) megtekintéséről készült 
tájékoztatót, egyben hozzájárul a tanulmányúton részt vett 
személyekből álló előkészítő munkacsoport létrehozásához. A 
munkacsoport ülései nyilvánosak, arra minden képviselőnek és 
illetékes hivatali munkatársnak meghívót kell kapnia. A 
munkacsoportnak legkésőbb október hónap végéig kell 
elkészítenie egy előzetes munka/vitaanyagot a sportközpont 
létrehozásának körülményeiről, megvizsgálva annak hatásait, 
lehetséges helyszíneit.  
 
Határidő: 2015. október 31. 
Felelős: aljegyző 

 
Huszadik napirend:  
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Dr. Sóvágó László: A Szilfákalján lévő szökőkút nem készül el július 
31-ig. Az E.On-tól engedélyt kel kérni, aknát kell ásni, vezetéket kell 
odavezetni. Azt gondolja, hogy nem érdemes júliusban elkezdeni a 
munkálatokat. A VgNZrt. vezérigazgatójától azt kérte, hogy ültessenek 
oda virágokat, a szezon végén pedig elkezdődhet a munka.  
 
Marosi György Csongor: A múlt vasárnap a HSE a megyei 
kupadöntőt megnyerte, felkerült a főtáblára. Gratulálunk nekik. A 
tegnapi ülésén a gazdasági bizottság 200.000 Ft-tal támogatta az 
egyesületet az elért eredményért.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

120/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Huszonegyedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta a 
technikai jellegű átcsoportosítást és egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Dr. Sóvágó László, Holoda Attila, 
Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, Kállai István, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György Csongor, Máté 
Lajos, Orosz János), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta az 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

121/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2015. évi városi költségvetés 13. sz. melléklet 13/ÖK „Óvodák 
előtti parkolók” költséghelyről bruttó 2.200.000,- Ft összeget a 13. 
sz. melléklet 14/ÖK „Ebes-Hajdúszoboszló kerékpárút Arany J. – 
Fürdő utca között” költséghelyre csoportosít át. 
 
Határidő: - 
Felelős: jegyző 

 
Huszonkettedik napirend:  
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Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta azzal a 
kiegészítéssel, hogy októberben térjenek vissza a kérdésre.  
 
A képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette.  
 
Huszonharmadik napirend:  
 
Kállai István: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Orosz János: A bizottság úgy döntött, hogy megvizsgálja, a 
buszvégállomáson lehet-e további kerékpártárolókat kihelyezni, így a 
fürdő előtti tárolók száma elegendő lenne.  
 
Huszonnegyedik napirend:  
 
A,  
 
Kocsis Róbert: Tudomásul veszi, hogy ütemezni kell a munkálatokat, 
de sürgős intézkedést kér.  
 
B,  
 
Máté Lajos: Elfogadja a Szent István park fáival kapcsolatos 
interpellációjára adott választ.  
 
C,  
 
Holoda Attila: Nem fogadja el a Rákóczi u. 17. sz. alatti társasház 
megközelíthetőségének kérdésére adott választ. Az csak egy 
feltételezés, hogy nem segít, ha a gondnok kulcsot kap. A mentőknél 
van olyan mentőautó, amelyik nem fér be a kapun. Úgy gondolja, hogy 
nem okozhat nagy problémát, ha ezekre az esetekre kulcsot adnak a 
gondnoknak. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a társasház 
elindítja a szolgalom kiterjesztését, mert nem maradhat a ház 
hozzáférés nélkül rendkívüli eseteknél.  

 
D,  
 
Marosi György Csongor: Nem fogadja el vendéglátóegységgel 
kapcsolatos interpellációjára adott választ. Attól még, hogy leírja a 
hivatal, mit kellene tenni, az ott lakóknak nem oldódik meg a 
problémája. A hivatalnak minden hatósági eszközt be kell vetnie.  
 
A képviselő-testület 3 igen (Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Dr. 
Sóvágó László), 6 nem (Antalné Tardi Irén, Holoda Attila, Kállai István, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Orosz János) szavazat és 2 
tartózkodás (Harsányi István, Kocsis Róbert) mellett nem fogadta el a 
választ és a következő határozatot hozta:  
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122/2015. (VI. 11.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nem fogadja el Marosi György Csongor vendéglátóegységgel 
kapcsolatos interpellációjára adott választ.   
A válasz kivizsgálásával megbízza az önkormányzat gazdasági 
bizottságát.  
 
Határidő: szeptember 30.   
Felelős: bizottsági elnök 

 
E,  
 
Kocsis Róbert: 300.000 Ft-ot kapott a felújításra a Városszépítő 
Egyesület. Látszik, hogy ez a pénz kevés rá. Korábbi interpellációját 
ezzel kapcsolatosan elutasította a testület. Elfogadja a választ, de több 
pénz kell a felújításra. 
 
Kérdések:  
 
Jónás Kálmán: Főmérnök Asszonyhoz intézi kérdéseit. A görpályával 
kapcsolatos pályázatkiírásról van-e valami hír? Még mindig ugyanúgy 
van a terület. Másik kérdése a kerékpárutakkal kapcsolatos. Felvetődött 
a kerékpárutak és a járdák egybeeső részein az útburkolati jelek 
felfestése, elsősorban a József Attila utcán és az Ady Endre utcán 
lévőkre gondol. Eddig ez nem történt meg.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ a kérdésre.  
 
Interpellációk: 
 
Holoda Attila: Néhány éve megváltoztatták a haszonállatok tartásának 
rendjét, van, ahol lehet állatot tartani. Ez nem jelentheti azt, hogy 
zavarjuk az üdülőkörzetben élő vendégtartók ilyen jellegű forgalmát, 
valamint különféle állategészségügyi, közegészségügyi előírásoknak is 
meg kell felelni. Biztos benne, hogy ahol betartják az előírásokat, ott 
nem okoz gondot a szag, de több területről kapott jelzést a körzetében, 
hogy van olyan állattartó, akinek környezetében lehetetlen szellőztetni, 
a vendégtartást is zavarja a szag. Valamilyen módon az 
önkormányzatnak ezt ellenőriznie kell, jelezni az állattartóknak a 
problémát. Kéri, hogy legalább az üdülőszezonban legyen gyakoribb az 
ilyen jellegű ellenőrzés.  
 
Dr. Sléder Tamás: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
Marosi György Csongor: Főmérnök Asszonyhoz intézi interpellációját. 
Kéri, hogy a VgNZrt. felé jelezzék, hogy az Isonzó utcán a régi játszótér 
elbontásából adódó gödrök megmaradtak, ez balesetveszélyes. A 
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Szilfákalja 16-18. alatt a belső parkban az egyik fának le van szakadva 
az ága, kéri, hogy ennek levétele minél előbb megtörténjen.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Írásban ad választ az interpellációra.  
 
A képviselő-testület ülése 16.45 órakor befejeződött. 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

     Dr. Sóvágó László                          Dr. Sléder Tamás 
      polgármester                aljegyző 

 
 
 
 
 


