
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének 2016. január 28-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Holoda Attila 
alpolgármester, Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Jónás Kálmán, 
Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, Marosi 
György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János 
képviselők, Dr. Vincze Ferenc jegyző, Dr. Sléder Tamás aljegyző, 
Lőrincz László gazdasági irodavezető, Szilágyiné Pál Gyöngyi 
főmérnök, Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-
helyettes, Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes; dr. 
Korpos Szabolcs technikus, Molnár Viktória jegyzőkönyv-vezető, 
valamint érdeklődő állampolgárok. 
 
 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 
a testület határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő 
napirendek elfogadását és megtárgyalását. Az elmúlt vasárnap 
választás volt a 6. számú választókörzetben. A választást Németi Attila 
Sándor, az Összefogás Hajdúszoboszlóért és a Jövőért Egyesület 
jelöltje nyerte. A szokások szerint ilyenkor esküt kell tennie a 
megválasztott képviselőnek. Megkér mindenkit, álljanak fel.  
 
Németi Attila Sándor megválasztott képviselő eskütétele következett.  
 
A képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet 11 igen 
szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Jónás 
Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László), tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a 
következő határozatot hozta:  
 
1/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND: 
 
1) Bizottsági tagok megválasztása és eskütétele: 
a) Előterjesztés önkormányzati bizottsági tagok megválasztására. 
b) Önkormányzati képviselő és nem képviselő bizottsági tag eskütétele. 
Előadó-esküvevő: polgármester 
 
2) Előterjesztés az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok 2016. évi üzleti terveiről: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 
Előadó: vezérigazgató, ügyvezető 
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3) Javaslat a 2015. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
4) Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet elfogadására. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
5) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városi Televízió magasabb 
vezetői - álláshely - pályázatának kiírására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
6) Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár magasabb vezetői - álláshely - pályázatának kiírására. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
7) Előterjesztés a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola vezetői pályázatával kapcsolatos véleményezésre. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
8) Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósításához önrész 
biztosítása tárgyában. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
9) Előterjesztés bérleti szerződés módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
10) Előterjesztés a DUSA INGATLAN KFT. kérelméről. 
Előadó: gazdasági irodavezető - főkönyvelő 
 
11) Javaslat az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló önkormányzati 
rendelet újraalkotására. 
Előadó: jegyző 
 
12) Javaslat a helyi szociális és gyermekvédelmi rendeletek 
módosítására. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
13) Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati 
rendelet módosítására. 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 
 
14) Előterjesztés a fenntartható települési közlekedésfejlesztési 
pályázati lehetőségről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
15) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város települési környezetvédelmi 
programjának elfogadásáról. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 



3 

 

16) Előterjesztés „Zöld város kialakítása” pályázat előkészítéséről. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
17) Előterjesztés Pávai-Vajna Ferenc születésének 130. 
évfordulójának tiszteletére március 6-a Pávai-Emléknappá 
nyilvánítására. 
Előadó: alpolgármester 
 
18) Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
19) Válasz az Orgona utca 18. szám alatti ingatlannal kapcsolatos 
interpellációra. 
Előadó: jegyző 
 
20) Előterjesztés Antalné Tardi Irén képviselő asszony 
interpellációjára adott válasz kivizsgálására. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 
Első napirend:  
 
a,  
 
Jónás Kálmán: Több szempontból sem érti az előterjesztést. Úgy 
gondolja, valamennyi képviselőtársa egyetért vele abban, hogy a 
bizottsági ülések mindig eredményesen és jó hangulatban telnek, az 
anyagokat jól előkészítve hozták a testület elé. Soha nem volt 
gyakorlat, hogy a város vezetése ciklus közben felülvizsgálja a 
bizottsági szerkezetet, úgy gondolja, erre most sincs szükség. Az 
Összefogás többsége minden bizottságban megvan, így nem 
veszélyezteti semmi az általuk elképzeltek megvalósulását.  Az időközi 
választáson is az ő jelöltjük nyert, tehát a testületi üléseken sem 
változott az összetétel. Alpolgármester Úr ennek a napirendnek az 
előterjesztője, a 2014-es megválasztása óta viszont egyetlen bizottsági 
ülést sem tisztelt meg jelenlétével. Most megragadja az alkalmat és 
meghívja a következő kulturális bizottsági ülésre. Nem támogatja ezt az 
előterjesztést.  
 
Marosi György Csongor: Javasolja, hogy válasszák külön a most 
megválasztott képviselő bizottsági helyének és a másik két bizottsági 
hely jelöltjének szavazását. Sehol nem szokás megválasztott képviselő 
bizottsági helyét megvétózni, ez egy szokásjog. Ha a másik jelölttel 
bármi probléma van, azt elmondhatják annál a szavazásnál. Politikailag 
etikátlan lenne egy megválasztott képviselő munkáját akadályozni.  
 
Jónás Kálmán: Egyetért azzal, hogy a megválasztott képviselő 
mandátumát el kell fogadni. A határozati javaslat egyik mondatával nem 
ért egyet, mely szerint: „A képviselő-testület megbízza az 
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Alpolgármestert a bizottságok működésével kapcsolatos tapasztalatok 
összefoglalásával, szükség esetén a bizottságok átalakításának 
kezdeményezésére.” Erre nincs szükség.  
 
Dr. Sóvágó László: Nem látja értelmét formailag a külön szavazásnak. 
Arról szól az előterjesztés, hogy szükség esetén legyen átalakítva a 
bizottsági struktúra. Megvédi Alpolgármester Urat, ő ugyanis többször is 
találkozott vele bizottsági üléseken, ahol jelen volt.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi 
Irén, Harsányi István, Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 2 tartózkodás (Jónás Kálmán, 
Kocsis Róbert) mellett támogatta és a következő határozatot hozta:  
 

2/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2011. évi CLXXXIX. törvény 58. § (1) és (2) bekezdése valamint 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata alapján 
Németi Attila Sándor önkormányzati képviselőt a Városfejlesztési, 
Mezőgazdasági Bizottság és az Igazgatási, Egészségügyi, 
Szociális Bizottság képviselő tagjává, míg Matusz Imrét a 
Turisztikai Bizottság nem képviselő tagjává választja meg. 
 
A képviselő-testület megbízza az Alpolgármestert a bizottságok 
működésével kapcsolatos tapasztalatok összefoglalásával, 
szükség esetén a bizottságok átalakításának kezdeményezésére. 
 
Határidő: 2016. március 31. 
Felelős: alpolgármester 

 
b,  
 
Matusz Imre, a Turisztikai Bizottság megválasztott nem képviselő 
tagjának eskütétele következett.  
 
Második napirend: 
 
a,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula vezérigazgató.  
 
Antalné Tardi Irén: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az üzleti tervet, 
a fejlesztésekre vonatkozó elképzeléseket és egyetértve azzal, 
támogatta.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta.  
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Majoros Petronella: Üzleti ágakra lebontva, nagyon jól összeállított 
beszámolót készített a cég. Ebből kiderül, hogy idén létszám-emelést is 
kitűzött célul a Hungarospa, ami igazán örvendetes, 511 főről 530-ra 
tervezik növelni a dolgozói létszámot. Áprilistól 5,5%-os differenciált 
béremelést is terveznek. A jegyárak tekintetében 100 Ft-os emelést 
terveznek, az Aquapark, Aqua Palace és az uszoda belépőinek ára 
nem változik. Országos viszonylatban nem tartozik a drága 
belépőjegyek közé a fürdőé. A Hungarospa idén önerős beruházásokat 
is tervez, mintegy 230 millió Ft összegben. Örömmel fogadja a 
fejlesztéseket. Elfogadja a beszámolót, javasolja az üzleti terv 
elfogadását.  
 
Jónás Kálmán: Nagyon jól előkészített az anyag. Egy dolgot hiányolt, a 
jövőkép befejezetlen, továbblépést terveznek a vízfelülettel 
kapcsolatban. Elég nagy veszélynek tartja a debreceni fürdő 
fejlesztését, ami 2018-ban valósul meg. Van-e már valami elképzelés, 
amivel ellensúlyozni lehet az ottani újdonságokat?  
 
Czeglédi Gyula: Ahogy a bizottsági üléseken is elhangzott, a 2016-os 
év inkább a tervezés, előkészítés időszaka. A beruházási tervben 
tervezési költség is megjelenítésre kerül, melyben szeretnének olyan, 
többvariációs látványtervet kidolgozni, amely a testület elé kerül. 
Nyilván a szakmai stáb célja, hogy olyan látványos, vonzó, egyedi 
fejlesztéseket hajtson végre, amely új lendületet adhat a 
fürdőszolgáltatásnak.  Főleg a nyári szezonra koncentrálnak, bár egyre 
jobban elhúzódik a szezon, azt látni kell, hogy az aktív lakosság inkább 
a nyár három hónapjára időzíti a pihenést. Négy-öt évente valamiféle új 
szórakoztatásra, vízi látványelemre szükség van ahhoz, hogy a fürdő 
őrizni tudja pozícióját.  
 
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 támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

3/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és 
Egészségturisztikai Zrt. 2016. évi üzleti és beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   vezérigazgató 

 
b,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István vezérigazgató.  
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Dr. Sóvágó László: Javasolja, hogy a fejlesztési beruházási tervből 
kerüljön ki egyelőre a kisméretű kazán beszerzése és a két gépjármű 
beszerzése. Az elsőnél meg kell nézni, hogy mi lesz a távhő sorsa, a 
gépjármű beszerzésénél lehet, más módot is találnak, hogy járműhöz 
jussanak. Ezzel a módosítással javasolja feltenni szavazásra a 
határozati javaslatot.  
 
Orosz János: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
támogatta.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
Majoros Petronella: A jelzőlámpák üzemeltetésére tavaly mintegy 2 
millió forintot fordított a cég, idén ennek dupláját tervezik. Mi indokolja 
ezt?  
 
Nyéki István: Abból adódik a többlet, hogy a tavalyi évben 
pénzmaradvány keletkezett ezen a soron. Hosszú évek óta problémát 
okoz a felső három jelzőlámpa összehangolása és működése. A 
hivatallal történt egyeztetés alapján ebben az évben vezérlőmű-csere 
valósul meg és ennek a költsége jelenik meg az üzleti tervben.  
 
Jónás Kálmán: A javasolt módosítások első részével egyetért. A 
gépjárművek cseréje viszont indokolt. Kéri Vezérigazgató Urat, mondja 
el véleményét ezzel kapcsolatosan.  
 
Dr. Sóvágó László: Ő azt mondta, hogy később is születhet döntés a 
gépjárművek cseréjével kapcsolatosan.  
 
Nyéki István: A járművek beszerzését már több éve tervezik. A 
tevékenységüket nem lehetetleníti el, ha nem most történik a csere. 
Bizonyos kapacitás felesleg, tartalék van. A kieső jármű pótlásának 
több módja van, lehet bérelni, kölcsönvenni. Nem lát ebben problémát.  
 
Máté Lajos: Stratégiai okokból megvásárolta a város a HM 
csapatpihenőt, aminek még nem lehet tudni a jövőbeni hasznosítását, 
de lehetőséget teremt olyan dolgok rendezésére, amelyek évek óta 
fennálló problémát, például a Hermann Ottó vagy a Diószegi Sámuel 
utcákon. Érdemes lenne a HÉSZ módosításánál figyelni ezekre. 
Elindulhat annak a területnek a hasznosítása. A parkfenntartással 
kapcsolatosan május környékén minden évben sokan bírálják a VgNZrt-
t, tavaly ősszel Vezérigazgató Úr elkészített egy anyagot, arról, hogy 
melyek azok a felületek, amelyeken a hivatal megbízásából ellátják a 
munkát. Célszerű lenne ezt a munkát folytatni.  
 
Dr. Sóvágó László: Helyesli, hogy folytatódjon a munka. Az említett 
ingatlannal kapcsolatosan pedig az önkormányzatnak kell eldöntenie, 
mi a célja vele, a VgNZrt. feladata pedig elvégezni a munkát.  
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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 támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

4/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
mint a tulajdonosi jogok gyakorlója a Hajdúszoboszlói Nonprofit 
Zrt. 2016. évi üzleti- és beruházási tervét elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   vezérigazgató 

 
c,  
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Kabály Zsolt ügyvezető igazgató.  
 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 

 
Kanizsay György Béla: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Nagyon jó anyagnak tartja ezt 
az előterjesztést is, mint az előző kettőt és jó munkát kíván a cégeknek.  

 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja. 
 
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 támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

5/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Zrt. 2016. évi 
üzleti és beruházási tervét.  
 
Határidő: folyamatos  
Felelős:   ügyvezető igazgató   
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Harmadik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolja.  

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

 
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 támogatta az előterjesztést és a 
következő rendeletet alkotta: 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
 Képviselő-testülete 

1/2016. (I. 28.) 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 
6.971.348 E Ft-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
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    5.190.390 E Ft működési célú 
bevétellel, 
    4.946.003 E Ft működési célú kiadással 
és 
       244.387 E Ft működési egyenleggel, 
valamint 
 
     1.780.958 E Ft felhalmozási célú 
bevétellel, 
    2.025.345 E Ft felhalmozási célú 
kiadással és 
               - 244.387 E Ft felhalmozási 
egyenleggel,  
fogadja el.” 
 

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

Negyedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, nevelési, sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és a kiosztott módosításokkal együtt egyhangúlag 
támogatta.  

 
Máté Lajos: A turisztikai bizottság megtárgyalta az előterjesztést és a 
módosításokkal együtt egyhangúlag támogatta. 

 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi, szociális bizottság is 
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 támogatta az előterjesztést és a 
következő rendeletet alkotta: 
 
(A 2/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.)  
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Ötödik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, nevelési, sport bizottság megtárgyalta a 
pályázat kiírását, 6 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta a következő 
módosításokkal: a 3. oldalon a „Képesítési és egyéb feltételek” 
résznél az első bekezdés kiegészül: „főiskolai végzettség és szakirányú 
szakképesítés”-re; az „Előnyt jelent” résznél „a pályázottal azonos 
típusú intézményben szerzett vezetői tapasztalat” módosul „vezetői 
tapasztalat”-ra. Tehát mindkét résznél enyhítettek a pályázati 
feltételeken.  
 
Varga Imre: Előterjesztőként egyetért a kiegészítéssel és módosító 
indítványként kéri megszavazni.  
 
Dr. Sóvágó László: Reméli, akik aggodalmukat fogalmazták meg ezzel 
kapcsolatosan, most megnyugodnak, egy éven belül új vezetője lesz a 
városi televíziónak.  
 
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 támogatta a módosított 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

6/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 
(továbbiakban Kjt.) 20. B §, illetve 23.§ figyelembevételével 
pályázatot ír ki a Hajdúszoboszlói Városi Televízió igazgató felelős 
szerkesztői álláshelyére az alábbiak szerint:  
 
Pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
Meghirdetett munkakör:  Hajdúszoboszlói Városi TV igazgató 
felelős szerkesztő munkaköre 
Munkavégzés helye:     4200 
Hajdúszoboszló, Szilfákalja 7. sz. 
Beosztás:      magasabb vezető  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

 tervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény feladatainak 
ellátását, tevékenységével biztosítja az intézmény 
rendeltetésszerű és gazdaságos működését, 

 a Városi Televízió főszerkesztői feladatainak ellátása, 
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 gondoskodás a műsorok elkészítéséhez szükséges 
szakmai-technikai háttér biztosításáról, 

 gyakorolja a közalkalmazottak és munkavállalók felett a 
munkáltatói jogokat, 

 közreműködik a feladatkörébe tartozó testületi, 
polgármesteri döntésekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásában. 
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:    5 év 
A megbízás kezdő napja:              2016.09.01. 
A megbízás megszűnésének időpontja:   2021.08.31. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
A Kjt. 23. § figyelembevételével 

 legalább szakirányú főiskolai végzettség, vagy legalább 
főiskolai végzettség és szakirányú szakképesítés,  

 legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

 cselekvőképesség, a munkaköre ellátásához szükséges 
magyar nyelvtudás, büntetlen előélet, 
Előnyt jelent: 
o vezetői tapasztalat,  
o televíziónál vagy stúdióban szerzett szakmai gyakorlat,  
o a helyismeret, a helyi kötődés, illetve az erre irányuló 
szándék.  
Juttatások, illetmény: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázat benyújtásának formája:  írásban, zárt borítékban 
A pályázathoz csatolni kell:  

 vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelések, 

 részletes szakmai önéletrajzot, 

 képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot, 

 büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítványt, 

 az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő 
igazolása, 

 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

 nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz 
vagyonnyilatkozat-tétlei kötelezettségének. 
A pályázat benyújtásának határideje: 
a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől 
számított 30 nap. 
 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot 1 eredeti példányban Hajdúszoboszló Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati Iroda (Varga Imre humán-közszolgáltatási 
irodavezető-helyettes 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.) 
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címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük 
feltüntetni: "Pályázat a Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
magasabb vezetői álláshelyére". 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban 
feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. 
A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után - a 
véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja 
el a Képviselő-testület. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu), 
valamint a www.hajduszoboszlo.eu honlapon. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre 
humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes nyújt a 06/52/557-
365-ös telefonszámon. 
 
Határidő: 2016. február 15., illetve értelemszerűen 
Felelős:   jegyző     

 
Hatodik napirend:  

 
Jónás Kálmán: A kulturális, nevelési, sport bizottság megtárgyalta a 
pályázat kiírását, egyhangúlag támogatta a következő módosításokkal: 
a 3. oldalon az „Előnyt jelent” résznél „a pályázottal azonos típusú 
intézményben szerzett vezetői tapasztalat” módosul „szerzett legalább 
5 éves vezetői tapasztalat”-ra. Itt szigorítottak a pályázati feltételeken.  
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, egészségügyi, szociális bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és a módosításokat 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 támogatta a módosított 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

7/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII tv. 
(továbbiakban Kjt.) 20. B §, illetve 23.§, illetve a 150/1992. (XI. 
20.) Kormányrendelet 6/A. § (1), 6/G. (2) bekezdései 
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figyelembevételével pályázatot ír ki a Kovács Máté Városi 
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói álláshelyére az 
alábbiak szerint:  
 
Pályázatot meghirdető és munkáltató megnevezése: 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű 
közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidő 
Meghirdetett munkakör:  Kovács Máté Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár igazgató munkaköre 
Munkavégzés helye:     4200 
Hajdúszoboszló, Szilfákalja 2. sz. 
Beosztás:      magasabb vezető  
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Az igazgató feladata és felelőssége az intézmény szakszerű, 
jogszerű és hatékony működésének biztosítása, 
versenyképességének növelése, szakmai munkájának irányítása, 
képviselete, költségvetésének betartása, az intézmény 
alkalmazottai felett a munkáltatói jogkörök gyakorlása. Az igazgató 
a magasabb vezetői megbízás keretében végzi a jogszabályban 
meghatározottak szerinti, és az intézmény alapító okiratában 
foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, 
ellenőrzését, az intézmény törvényes működésének biztosítását.  
 
A magasabb vezetői megbízás időtartama:    5 év 
A megbízás kezdő napja:               
2016.05.16. 
A megbízás megszűnésének időpontja:    
2021.05.15. 
 
Képesítési és egyéb feltételek: 
A 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/A. § (1) bekezdése 
figyelembevételével 

 felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség 
vagy 
nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú 
munkaköri szakvizsga  

 legalább 5 éves szakmai gyakorlat, 

 kiemelkedő közművelődési tevékenység, 

 cselekvőképesség, munkaköre ellátásához szükséges 
magyar nyelvtudás és büntetlen előélet, 
 
Előnyt jelent: 
o a pályázottal azonos típusú intézményben szerzett 5 éves 
vezetői tapasztalat, 
o a 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet 6/G. § (2) 
bekezdésében meghatározott akkreditált, többfunkciós 
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intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési 
ismereteket nyújtó tanfolyam megléte,  
o jártasság a közművelődés minőségirányítása területén,  
o a helyismeret, a helyi kötődés, illetve az erre irányuló 
szándék. 
 
Juttatások, illetmény: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kjt. rendelkezései 
az irányadók. 
A pályázat benyújtásának formája:  írásban, zárt borítékban. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  

 vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési 
elképzelések, 

 részletes szakmai önéletrajz, 

 képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat, 

 büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány, 

 az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő 
igazolása, 

 a kiemelkedő közművelődési tevékenységet igazoló 
dokumentumok vagy publikációk másolata, jegyzéke, 

 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban 
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő 
kezeléséhez hozzájárul, 

 nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz 
vagyonnyilatkozat-tétlei kötelezettségének, 

 a 150/1992. Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 6/A. § (1) 
bekezdése szerinti végzettség és alkalmazási feltételek, a Vhr. 
6/G. § (2) bekezdése szerinti akkreditált, kifejezetten a 
többfunkciós intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási 
és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló 
tanúsítvány hitelesített másolata, vagy írásbeli nyilatkozat arra 
vonatkozóan, hogy annak megszerzését vállalja a vezetői 
megbízásától számított 2 éven belül. 

 
A pályázat benyújtásának határideje: 
a https://kozigallas.gov.hu internetes oldalon történő közzétételtől 
számított 30 nap. 
 
A pályázat benyújtásának helye és módja: 
A pályázatot 1 eredeti példányban Hajdúszoboszló Polgármesteri 
Hivatal Önkormányzati Iroda (Varga Imre humán-közszolgáltatási 
irodavezető-helyettes 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.) 
címezve, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon kérjük 
feltüntetni: "Pályázat a Kovács Máté Városi Művelődési Központ 
és Könyvtár magasabb vezetői álláshelyére". 
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban 
feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. 
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A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 
A pályázatot - a Kjt-ben előírt bizottsági véleményezés után - a 
véleményezési határidő lejártát követő első rendes ülésén bírálja 
el a Képviselő-testület. 
 
A pályázati kiírás közzétételének helye: 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapja (www.kozigallas.hu), 
valamint a www.hajduszoboszlo.eu honlapon. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre 
humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes nyújt a 06/52/557-
365-ös telefonszámon. 

 
Határidő:   2016. február 15., illetve értelemszerűen 
Felelős:       jegyző      

 
Hetedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, nevelési, sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést, 5 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett 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 támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

8/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
intézményvezetői pályázatának előkészítésével kapcsolatban nem 
él a véleményezési jogával.  
 
Határidő:   2016. január 28. 
Felelős:     jegyző      

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

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

9/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszló 2016. évi költségvetés tartalék, pályázati tartalék 
sorának terhére a Sport utca 5. szám alatti sporttelep öltöző 
épülete tetőtér ráépítésére, illetve az élőfüves pálya 
gyepszőnyegének cseréjéhez beadott pályázathoz 30 % önrészt, 
17.495.771.-Ft-ot biztosít.  
 
Határidő: 2016. január 28. 
Felelős: jegyző 

 
Kilencedik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: Elfogadja a határozati javaslatot, de nem érti, hogy 
egy jól működő víziközművet miért kellett feladni, a fejlesztési 
lehetőségeket elvették a várostól. Kiderült, hogy az új cég 100 millió Ft-
tal tartozik a városnak, illetve Hajdúböszörmény pert indított a cég ellen.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és támogatta. Abban sem lehet biztos 
senki, hogy a 15 millió Ft bérleti díjat megkapja a város.  
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Holoda Attila) 
mellett támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

10/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt-vel 
2016. január 01-től megkötendő szerződés módosítását oly 
módon, hogy a bérleti díj mértéke 12 Ft/m3 (eladott ivóvíz 
mennyiségére vetítve) + 15.000.000 Ft/év. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti-
üzemeltetési szerződés módosításának aláírására. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  jegyző 
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Tizedik napirend:  
 
Antalné Tardi Irén: A Dusa Kft olyan kérelmet nyújtott be, melyben 
kéri, hogy ideiglenesen, 6 hónapra építhessen utat. Ez mit jelent 
pontosan? Nem tudja támogatni a határozati javaslatot.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Részletekben nem ismeri a vállalkozó 
szándékát, feltehetően ideiglenesen kívánja bérbe venni az ingatlant és 
6 hónapra lenne szüksége, hogy meg tudja közelíteni azt. Jelen van a 
teremben a vállalkozó, ha szükséges, ő választ tud adni a kérdésre.  
 
Dr. Sóvágó László: Azt javasolja, szavazzanak az előterjesztésről.  
 
A képviselő-testület 10 igen (Harsányi István, Holoda Attila, Jónás 
Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Marosi György 
Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László), 1 nem (Antalné Tardi Irén) szavazat és 1 tartózkodás (Majoros 
Petronella) mellett támogatta az előterjesztést és a következő 
határozatot hozta:  
 

11/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a DUSA INGATLAN 
KFT az önkormányzati ingatlanon, saját költségén, ideiglenes utat 
építsen ki, az út kezelőjével történő műszaki egyeztetést 
követően. 
A hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges iratok 
beszerzése alól. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
iratok aláírására. 
  
Határidő:  2016. március 01. 
Felelős:    jegyző 

 
Tizenegyedik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági 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 támogatta az előterjesztést és a 
következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

3/2016. (I.28.) önkormányzati rendelete 
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az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 
juttatásairól és költségtérítéséről 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 143. § (4) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében 
eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályáról 
szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) 
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Egészségügyi, Szociális Bizottsága véleményének 
kikérésével az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem 
képviselő tagjai tiszteletdíjáról a következőket rendeli el: 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed - az alpolgármester kivételével - az 
önkormányzati képviselőkre, valamint a bizottságok nem képviselő 
tagjaira. 
 

Tiszteletdíj 
 

2. § 
 
(1) A képviselőket és a bizottságok nem képviselő tagjait 
munkájukért e rendelet szerinti tiszteletdíj illeti meg. 
 
(2) A képviselői tiszteletdíj mértéke havonta: 
a) az önkormányzati képviselői alapdíj: 85.030.- Ft, 
b) a bizottsági tag díja bizottságonként: az alapdíj 45%-a, azaz 
38.264.- Ft, 
c) a bizottsági elnökök díja: az alapdíj 90%-a, azaz 76.527.- Ft, 
 
(3) A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja havonta 38.264- 
Ft. 
 

3. § 
 
(1) A képviselőnek a képviselő-testületi ülésről történő hiányzása 
esetén a tárgyhavi tiszteletdíját hiányzásonként 5.000.- Ft-tal kell 
csökkenteni. 
 
(2) A képviselőnek, valamint a bizottságok nem képviselő 
tagjainak a bizottsági ülésről történő hiányzása esetén a tárgyhavi 
tiszteletdíját hiányzásonként 5.000.- Ft-tal kell csökkenteni. 
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(3) Ha a képviselő, illetőleg a bizottsági tag a képviselő-testület, a 
bizottság, vagy a polgármester által adott megbízatás teljesítése 
miatt, igazolhatóan hiányzik az ülésről, úgy az (1)-(2) 
bekezdéseket nem kell alkalmazni. 
 
(4) Hiányzás: a napirendi pontok több mint 50 %-ának 
megtárgyalásáról szóló távolmaradás. 

 
Juttatások 

 
4. § 

 
A települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok az 
önkormányzat üdülőit a polgármesteri hivatal dolgozóival azonos 
feltételekkel vehetik igénybe. 
 

Vegyes és záró rendelkezések 
 

5. § 
 
(1) Az e rendeletben megállapított tiszteletdíjak kifizetésére a 
következő hónap 15-én (amennyiben az munkaszüneti nap a 
következő munkanapon), a július-augusztus havinál 
szeptemberben kerül sor, a polgármester ellenjegyzése alapján. 
 
(2) Az e rendelet alapján megállapított kiadások fedezetét a 
képviselő-testület az éves költségvetésben biztosítja. 
 
(3) Az e rendelet szerinti kifizetéseket a gazdasági bizottság 
ellenőrzi. 
 

6. § 
 
(1) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok 
tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló 1/2015. 
(I.29.) önkormányzati rendelet. 
 
(2) E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba. 

 
Tizenkettedik 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. Megállapította, hogy egy 
alaposan előkészített, felépített anyagról van szó, a módosítást 
elsősorban jogszabályi változások indokolták.  
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Majoros Petronella: Az anyagból látható, jóval több feladata lesz a 
szakbizottságnak, több ügyet kell tárgyalnia. Két új ellátási forma jön 
létre. Ezek között található egy 10.000 és 15.000 Ft értékű támogatás, 
tisztaság- és élelmiszercsomag formájában rászoruló gyermeknek. 
Van-e információ arról, hogy mekkora ez a keret és hány gyermek 
jogosult erre a támogatásra?  
 
Kunkliné Dede Erika: 4 millió Ft áll a költségvetésben rendelkezésre. 
Hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek kb. 400 fő van a városban, 
mivel jelzés alapján érkezik ez a jellegű támogatás, a jelzőrendszer 
bármelyik tagja jelezheti, ha egy gyermeknek szüksége van erre a 
támogatásra, amely természetbeni juttatás. Alanyi támogatásként fog 
működni ez a forma.  

 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül támogatta az előterjesztést és a következő rendeletet alkotta:  
 
(A 4/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve.)  
 
Tizenharmadik napirend:  
 
Dr. Sóvágó László: Tegnap a bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez az 
intézkedés, az un. „rezsicsökkentés” azt jelenti, hogy az önkormányzat 
6-8 millió Ft-tal járul hozzá a hulladékszállításhoz. Ez csak becsült adat. 
Azért lehetett csak áprilisig megvásárolni a matricákat, mert senki sem 
tudja, mi történik áprilistól a hulladékszállítás terén.  
 
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 támogatta az előterjesztést és a 
következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

5/2016 (I. 28.) 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 
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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. § 
 
A települési szilárd hulladékról szóló 7/2015. (II.19.) számú 
önkormányzati rendelet 18. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül 
ki: 
 
„(6) a./ A lakóingatlant egyedül es életvitelszerűen használó 
természetes személy ingatlanhasználó számára a 60 literes 
gyűjtőedényzet választásához szükséges igazolást a jegyző állítja 
ki. 
 
b./ Az életvitelszerű ingatlanhasználat azt jelenti, hogy a 
természetes személy a lakóingatlant az év jelentős részében 
otthonául használja, ebből szervezi az életét, rendszeresen innen 
indul munkába vagy oktatási intézménybe, ide ér haza, ezen 
lakóingatlan vonatkozásában folyamatosan közüzemi 
szolgáltatásokat vesz igénybe, ezen lakóingatlan ingatlan-
nyilvántartás szerinti címe szerepel elsődleges elérési címeként a 
hatóságoknál, közműszolgáltatóknál. 
 
c./ A lakóingatlan egyedüli használatát a lakcímnyilvántartás 
adataival, az életvitelszerű ingatlanhasználatot legalább két tanú 
egybehangzó nyilatkozatával kell a kérelmezőnek bizonyítania.” 
 

Záró rendelkezés 
 

2. § 
 

Jelen rendelet 2016. január 29-én lép hatályba, de szabályait a 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.  

 
Tizennegyedik napirend:  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.  
 
Majoros Petronella: Egy kerékpárút építése hozzájárul ahhoz, hogy a 
zajterhelés, a szén-monoxid kibocsátás csökkenjen. Ezek a 
szempontok voltak irányadók néhány évvel ezelőtt, amikor 
kezdeményezte, hogy a polgármesteri hivataltól a Tesco-ig elkészüljön 
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a kerékpárút terve. Ezek a tervek elkészültek. A most megjelent 
pályázati kiírás lehetőséget kínál arra, hogy a település központ és a 
lakott terület közötti útszakaszokon kerékpárutat építsenek. Ezzel 
szemben ebben a határozati javaslatban csak a Dózsa diszkontig 
épülne meg a kerékpárút, illetve erre nyújtaná be a hivatal a pályázatot, 
amely mintegy 120 millió Ft lenne. A Dózsa György úton lakók is 
megerősítették abban, hogy rendkívül veszélyes a Tesco-ig a 
közlekedés, szükség lenne a teljes szakaszon kiépíteni a kerékpárutat, 
ez a pályázat lehetőséget is adna erre. Megyei szinten 1,4 milliárd Ft áll 
rendelkezésre, 120 millióról beszél az anyag a Dózsa diszkontig. A 
teljes szakasz kiépítése nagyjából 300-350 millió Ft-ba kerülne. A 
támogatás vissza nem térítendő. Esélyt lát arra, hogy a teljes szakasz 
kiépítésére benyújtott pályázatot megnyerjék. Kéri, vegyék módosító 
javaslatnak az elhangzottakat és erről szavazzon a testület. Éljen a 
hivatal a lehetőséggel és a teljes szakaszra pályázzanak.  
 
Dr. Vincze Ferenc: Több egyeztető tárgyaláson vett részt 
Polgármester Úrral, a település- és területfejlesztési pályázatokkal 
kapcsolatosan, van is aláírt megállapodás a megyei önkormányzattal. 
Most csak a kerékpárút kis szakaszát próbálják megvalósítani, ebben 
már előzetes egyeztetések is voltak. Nem lenne jó irány most egy plusz 
igényt benyújtani. Minimális a támogatás a településekre vetítve. Ha 
lehet, ragaszkodnának az eredeti kiíráshoz.  
 
Antalné Tardi Irén: Ez a pályázati lehetőség megteremti azt, hogy 
ténylegesen megépüljön a kerékpárút a városházától legalább a 
Bajcsy-Nádudvari út kereszteződéséig. Nagy örömmel fogadná ezt. Az 
előterjesztésben szerepel egy olyan lehetőség is, hogy az Ady Endrén 
lévő kerékpárút összekötésre kerüljön a városközpontban meglévővel. 
Ezt támogatja, mivel nagyon sokan érkeznek az Ady Endre utca felől a 
városba, köztük sok gyermek. Erre még nincs terv, de a 
gyalogátkelőhely megtervezése már szerepel az idei költségvetésben.   
 
Kocsis Róbert: Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy ha csak egy fél 
kerékpárútra pályáznak, az abszolút nem ésszerű, hiszen a szóban 
forgó rövidebb szakasz majdcsak annyiba kerül, mint a hiányzó 
szakasz kivitelezése. Egy kerékpárút esetében vétek nem az egészre 
pályázni. Azt is furcsállta korábban, hogy a város önerőből, pályázati 
forrás nélkül megcsinálta Ebes felé a kerékpárút városi szakaszát. Igaz, 
ez indokolt volt, hiszen a város frekventált részéről van szó. Ha el is 
készül a Bajcsy-Nádudvari kereszteződésig a kerékpárút, a Tesco-ig 
vagy a Keletiig továbbra sem lehet majd eljutni kerékpárral.  
 
Dr. Sóvágó László: Személyes véleménye az, hogy az Ebes-
Hajdúszoboszló kerékpárút megvalósítása az a messze távlatokban 
lesz és nem is Hajdúszoboszló érdeke. A városban meglévő, Ebes felé 
megépült kerékpárútra azért volt szükség, hogy a Bánomkertbe menő 
kerékpárosoknak is legyen lehetősége hol közlekedni.  
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Szilágyiné Pál Gyöngyi: Pályázni két tevékenységre lehet, kerékpárút-
fejlesztésre és közlekedésbiztonság fejlesztésekre. Ez utóbbit céloznák 
meg a csomópont átépítésével. Ezzel megoldódna a kerékpáros 
közlekedés biztonságos átvezetése. A terv tartalmazza a Nádudvari 
útig a kerékpárút megépítését, ezért ezt is beemelnék a pályázatba, de 
a fő tevékenység közlekedésbiztonsági fejlesztés lenne.  
 
Dr. Sóvágó László: Célszerű a 18. számú napirendhez lapozni, 
sajnálja, hogy nem írták bele, hogy az ott leírt célokra mennyi pénz van. 
Be kell látni, minden pályázatot Hajdúszoboszló nem nyer meg. 
Egyeztettek Bodó Sándor Fideszes országgyűlési képviselő úrral, akivel 
igyekeztek megbeszélni, hogy hol lesznek lehetőségek, mi az, amiben 
ő támogatást tud nyújtani, melyek azok a területek, amelyek beleillenek 
a megyei stratégiába. Ha csak két pályázatot nyer a város, akkor ő 
maximálisan elégedett lesz. Megkéri Jegyző Urat, küldje ki 
mindenkinek, hogy mennyi pénz van ezen célokra odarendelve. Amit 
Főmérnök Asszony elmondott, az egy realitás, összhangban áll a 
lehetőségekkel.  
 
Marosi György Csongor: Amennyiben mód lesz a kerékpárút teljes 
szakaszának megépítésére, javasolja, hogy mindenképp a Dózsa 
diszkont felőli oldalon kerüljön megépítésre az út.  
 
Dr. Sóvágó László: Már kész tervek vannak, ahhoz kell igazítani 
mindent.  
 
Majoros Petronella: A „Zöld város” pályázat főként a városközpontra 
frekventálódik. A város már nyert városközpont-revitalizációra 
pályázatot. Érdemes végiggondolni, mekkora rá az esély, hogy újra 
nyerjen. A kerékpárút kiépítésében rendkívül nagy hiányosságok 
mutatkoznak a város belterületén. Lát arra esélyt, hogy a kerékpárút 
kiépítése teljes szakaszában megvalósulhasson. Kéri, hogy módosító 
javaslatként szavazzanak erről.  
 
A képviselő-testület azt a javaslatot, mely szerint a Dózsa György út 
teljes szakaszán épüljön ki a kerékpárút 5 igen (Harsányi István, Jónás 
Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella), 1 
nem (Antalné Tardi Irén) szavazat és 6 tartózkodás (Holoda Attila, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János, Dr. Sóvágó László) mellett nem támogatta; az előterjesztésben 
lévő határozati javaslatot 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 támogatta és a következő 
határozatot hozta:  
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12/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Területi Operatív Program keretében megjelent, „Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés” megnevezésű TOP-3.1.1-15 
kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó pályázat 
projektelemeit az előterjesztésben foglaltak alapján támogatja.  
A pályázat előkészítése, további dokumentumok elkészítése 
érdekében bruttó 20 Mft összeget különít el a 2016. évi városi 
költségvetés általános tartalék kerete terhére.  
 
A képviselő-testület a pályázat benyújtását megelőzően dönt a 
projekt megvalósítási költségeiről, az önerő mértékéről. 
 
Határidő: pályázati felhívás szerint 
Felelős:  jegyző, 
              polgármester  

 
Tizenötödik napirend:  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 
 
Antalné Tardi Irén: Ez is egy olyan program, amely nagyon alapos 
előkészítő munkát tükröz. Kéri, hogy mindenki szívlelje meg az ebben 
leírt javaslatokat. Amikor dönteni fognak a város fejlesztéséről, ezeket 
vegyék figyelembe.  
 
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 támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

13/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a Hajdúszoboszló Város települési környezetvédelmi 
programját a 2015-2020. évekre vonatkozóan. 
 
Határidő:  - 
Felelős:   jegyző 

 
Tizenhatodik napirend:  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta és 
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Választ kaptak a költségekre, 
a keretösszegre, a hivatal törekedni fog arra, hogy ne legyen teljesen 
felhasználva a keretösszeg.  
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Dr. Sóvágó László: Nem törekedni kell erre, hanem ígéretet tettek 
arra, hogy a 22 millió Ft nem fog módosulni.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság 
megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 

 
Kocsis Róbert: Nem támogatta az előző ülésen ezt az előterjesztést. 
Akkor tudja támogatni, ha látni lehet terveket. Sem látványtervek, sem 
vázlattervek nincsenek most sem. A Luther utcai játszótér 
átköltöztetése továbbra is benne szerepel az anyagban. 10 éve újították 
fel ezt a játszóteret. Parkolót terveznek ott kialakítani. Számára ez nem 
egy értelmes beruházás. Továbbra sem támogatja az előterjesztést.  
 
Marosi György Csongor: A 2. sz. körzet képviselőjeként szeretné 
jelezni, hogy a tervek két körzetet érintenek, a belvárost és a lakótelepi 
körzetet. Mindkét körzet képviselője támogatja a leírtakat. 
 
A képviselő-testület 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, Harsányi 
István, Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Kocsis Róbert) 
mellett támogatta az előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

14/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Területi Operatív Program keretében megjelent, „Zöld Város 
kialakítása” megnevezésű TOP-2.1.2-15 kódszámú pályázati 
felhívásra benyújtandó pályázat projektelemeit az előterjesztésben 
foglaltak alapján támogatja.  
 
A pályázat további előkészítése, a szükséges dokumentumok 
elkészítése érdekében bruttó 48 Mft keretösszeget különít el „Zöld 
város kialakítása ÉAOP-2.1.2-15 pályázat” megnevezéssel a 
2016. évi városi költségvetés általános tartalék kerete terhére.  
 
A képviselő-testület a pályázat benyújtását megelőzően dönt a 
projekt megvalósítási költségeiről, az önerő mértékéről. 
 
Határidő: pályázati felhívás szerint 
Felelős:  jegyző, 
              polgármester  
 

Tizenhetedik napirend:  
 
Jónás Kálmán: A kulturális, sport, nevelési bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és támogatta az alábbi kiegészítéssel: a Bocskai 
múzeumot vonják be a munka előkészítésébe. Hasznos dolognak tartja 
ezt a kezdeményezést.  
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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 támogatta a módosított 
előterjesztést és a következő határozatot hozta:  
 

15/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
tisztelegve a hajdúszoboszlói gyógyvíz felfedezésében és 
városunk jelenkori történelmének és a város turisztikai 
gyógyhellyé történő válás lehetőségének megteremtésében 
elévülhetetlen és nem múló érdemeket szerzett Pávai Vajna 
Ferenc, városunk díszpolgára születésének 130. évfordulója 
alkalmából, a főgeológus úr születésének napját, azaz 2016-tól 
kezdődően, minden év március 6-át, Pávai-Emléknappá 
nyilvánítja. Az idei jubileumi megemlékezés megszervezésében 
való közreműködésre felkéri a Hungarospa Zrt-t, valamint a tudós 
nevét viselő Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola vezetését és 
diákjait. 
Az előkészítő munkában a Bocskai István Múzeum is részt vesz.  
 
Határidő: 2016. március 06. 
Felelős:   alpolgármester 

 
Tizennyolcadik napirend:  
 
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 támogatta az előterjesztést és a 
következő határozatot hozta:  
 

16/2016. (I. 28.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
két ülés közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
  
Határidő: - 
Felelős: - 

 
Tizenkilencedik napirend:  
 
Máté Lajos: Elfogadja az Orgona u. 18. szám alatti ingatlannal 
kapcsolatos interpellációjára adott választ, mivel belátja, hogy az 
önkormányzatnak túl nagy mozgástere ebben az ügyben nincs. 
Korábban már javasolta, hogy az építéshatósági kötelezési eljárások 
joggyakorlatával kapcsolatosan alkossanak rendeletet.  
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Huszadik napirend:  
 
Antalné Tardi Irén: Elfogadja a tájékoztatást. Felhívja a testület 
figyelmét, hogy amennyiben megépül a magánút és járhatatlan lesz, a 
vállalkozók nem tudnak majd ott közlekedni, illetve az ott lakókat 
zavarja, akkor forrásátcsoportosítással építsenek oda szilárd 
útburkolatot.  
 
Bejelentések:  
 
Orosz János: Mivel a testület megszavazta a Pávai-emléknapot, 
szeretné az Összefogás Egyesület a síremléket megújítani, egy gránit 
emlékművet készítenének.  
 
Jónás Kálmán: Az ülés előtt az ő kérésére került kiosztásra a 
Szabadtéri Színpad statikai felülvizsgálatának eredményéről készült 
tájékoztató. Minimális beruházással továbbra is biztonságosan lehet 
üzemeltetni a Szabadtéri Színpadot. Kéri az irodát, ez alapján tegyék 
meg a további szükséges lépéseket.  
 
 

 
 

 
A képviselő-testület ülése 15.40 órakor befejeződött.   
 

 
 

K.m.f. 
 
 
 

 
Dr. Sóvágó László      Dr. Vincze Ferenc 
    polgármester                                         jegyző 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


