
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. április 20-án 14.00 órakor a Városháza Pávai Vajna Ferenc 
termében kezdődött nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Antalné Tardi Irén, Holoda 
Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János képviselők, Dr. Korpos Szabolcs megbízott jegyző; Lőrincz László 
irodavezető-főkönyvelő; Varga Imre humán-közszolgáltatási irodavezető-
helyettes; Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető-helyettes; 
Kunkliné Dede Erika egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes; Huczka 
János technikus; Molnár Viktória jegyzőkönyvvezető, valamint érdeklődő 
állampolgárok. 
 
Harsányi István képviselő hiányzott az ülésről.  

 
Dr. Sóvágó László: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 
testület határozatképes, majd javasolta a meghívóban szereplő napirendek 
elfogadását és megtárgyalását, azzal a kiegészítéssel, hogy kiküldésre került 
Jónás Kálmán egyéni képviselői indítványa, mely felvételéről szavaznia kell a 
képviselő-testületnek. 
 
A képviselő-testület Jónás Kálmán polgárőrség részére gépjármű 
vásárlásához szükséges támogatásról szóló egyéni képviselői indítványa 
napirendre vételét 4 igen (Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis 
Róbert, Majoros Petronella), 1 nem szavazat (Antalné Tardi Irén) és 6 
tartózkodás (Holoda Attila, Máté Lajos, Marosi György Csongor, Németi Attila 
Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó László) mellett (a döntéshozatalban 11 fő 
vett részt) nem támogatta; a meghívóban szereplő napirendet 11 igen 
szavazat (Antalné Tardi Irén, 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 döntéshozatalban 11 fő vett 
részt) és a következő napirendet fogadta el:  
 

63/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
NAPIREND:  
 
1. Beszámoló az önkormányzati (többségi) tulajdonú gazdasági 
társaságok 2016. évi tevékenységeiről: 
a) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 
b) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
c) Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 
Előadó: vezérigazgatók, ügyvezető 
 
2. Előterjesztés a 2017. évi költségvetési keretből történő támogatási 
kérelem jóváhagyására a Reiseagentur Salamon részére. 
Előadó: ügyvezető 
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3. Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2016. évi 
végrehajtásáról. 
Előadó: belső ellenőrzési vezető, megbízott jegyző 
 
4. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
5. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
6. Javaslat bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására. 
Előadó: városi főépítész 
 
7. Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására. 
Előadó: városi főépítész 
 
8. Javaslat az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására. 
Előadó: megbízott jegyző 
 
9. Előterjesztés múzeumi pályázat önrészéről. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
10. Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére. 
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 
11. Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének 
pályázatára. 
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 
12. Előterjesztés a 7801/1 hrsz-ú, 7801/4 hrsz-ú  és 10123/5 hrsz-ú 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
13. Előterjesztés elvi hozzájárulás Deep Fibre Kábeltelevíziós 
hálózat optikai összekötéséhez. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
14. Előterjesztés öntözőtelep létesítéséről. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
15. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás MOL árjelző totemoszlop 
cseréjének építési munkáihoz. 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 
16. Előterjesztés pályázat benyújtására – Gábor Áron utca felújítása 
tárgyában. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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17. Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc városfejlesztési tervről. 
Előadó: polgármester 
 
18. Előterjesztés a Mátyás király sétány rendezettebbé tételéről. 
Előadó: polgármester 
 
19. Előterjesztés javadalmazásokról: 
a) Előterjesztés köztisztviselők, cégvezetők javadalmazásáról. 
Előadó: polgármester 
b) Szóbeli előterjesztés a 2017. április 19-i Gazdasági Bizottság-i ülés 
határozata szerint. 
Előadó: bizottsági elnök 
 
20. Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
Előadó: polgármester 
 
21. Válasz kérdésre a Bányász utcán zöldfelület állapotával 
kapcsolatban. 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 
KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 
 

Első napirend: 
 
A, Beszámoló a Hungarospa Hajdúszoboszlói gyógyfürdő és 
Egészségturisztikai Zrt. 2016. évi tevékenységéről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Czeglédi Gyula vezérigazgató.  
 
Czeglédi Gyula: Nincs kiegészítenivalója.  
 
Antalné Tardi Irén: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 
egyhangúlag elfogadta. Kiemelkedő esztendőt zárt a Hungarospa, amely 
tükrözi mind a menedzsment, mind a dolgozók munkáját. Kiváló banki 
ügyfélminősítéssel is rendelkezik a cég. A jövedelmezőségi mutatók a 
korábbinál is jobbak. Sok sikert kíván a továbbiakban.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta. Részletesen foglalkoztak az elért 
eredményekkel, adatokkal. Kiemelkedő évet zárt a cég, kívánja, hogy 
hasonló eredmények szülessenek ebben az évben is. Ehhez jó munkát, 
kitartást, erőt kíván.  
 
Dr. Sóvágó László: Máté Lajos képviselőt bízza meg, hogy képviselje az 
önkormányzatot a május 2-i közgyűlésen.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
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64/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai 
Részvénytársaság  
 

 a.) jelentését a társaság 2016. évi üzleti évről; 
     b.)a Felügyelő Bizottság jelentését a 2016. gazdasági évről; 
     c.) a könyvvizsgáló jelentését a 2016. gazdasági évről; 
     d.) a 2016. évi gazdálkodásáról szóló mérleg-beszámolót  11.661.160 

ezer forint mérleg főösszeggel és jóváhagyja a 2016. évi 475.445 
ezer forint mérleg szerinti eredmény teljes összegének 
eredménytartalékba helyezését; 

     e.) a 2017. évi üzleti tervét, 
     f.) alaptőkéjének emelését, 
     g.) alapszabályának módosítását, 

 h.) Czeglédi Gyula vezérigazgató alapbérét 2017. április 1-jei hatállyal 
995.000 Ft-ban történő megállapítását.  

 
Határidő:  2017. május 2.   
Felelős:    vezérigazgató  

 
B, Beszámoló a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. 
2016. évi tevékenységéről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nyéki István vezérigazgató.  
 
Nyéki István: Nincs kiegészítenivalója.  
 
Németi Attila Sándor: A Felügyelő Bizottság megtárgyalta a beszámolót és 
egyhangúlag elfogadta. Köszöni a cégnek a tavalyi munkát, az idei évre is 
sok sikert kíván.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta. További sok sikert, szép 
eredményeket kíván.  
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság és a gazdasági 
bizottság összevont ülésen tárgyalta a beszámolót és egyhangúlag 
támogatta mindkét bizottság.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
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65/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 
Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlója 
- a társaság 2016. évi tevékenységéről szóló üzleti jelentését elfogadja; 
- a társaság 2016. évi beszámolóját és annak kiegészítő mellékletét 
1.482.753eFt mérlegfőösszeggel, és 17.790eFt mérleg szerinti 
eredménnyel elfogadja; 
- a társaság 2016. évi beszámolójáról készült könyvvizsgálói jelentést 
elfogadja; 
- a társaság 2016. évi beszámolójáról készült felügyelő bizottsági 
jelentést elfogadja; 
- a társaság vezérigazgatójának indítványát az eredmény felosztására – 
miszerint a 17.790eFt mérleg szerinti eredmény kerüljön 
eredménytartalékba – elfogadja; 
- a társaság 2017. évi üzleti tervét és beruházási tervét elfogadja. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  VgNZrt. vezérigazgatója 

 
C, Beszámoló a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. 2016.évi 
tevékenységéről. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Medgyesi Szilvia ügyvezető igazgató.  
 
Medgyesi Szilvia: Nincs kiegészítenivalója.  

 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta a 
beszámolót és egyhangúlag támogatta. További sok sikert, szép 
eredményeket kíván.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

66/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Hajdúszoboszlói Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi 
tevékenységéről, gazdálkodásáról és szakmai munkájáról szóló 2016. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését elfogadja. 
 
Határidő: - 
Felelős: - 
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Második napirend:  
 
Előterjesztés a 2017. évi költségvetési keretből történő támogatási 
kérelem jóváhagyására a Reiseagentur Salamon részére. 
 
Máté Lajos: A Salamon Reisen a korábbi években is hasonló önkormányzati 
támogatásban részesülhetett, tavaly ez elmaradt. Ez a cég egyike azon 
kevés cégnek, melyek jelentős német vendéget hoznak a városba. A 
turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta. 
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

67/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 
Reiseagentur Salamon 2017. évi német beutaztató tevékenységének 
marketing költségeihez 3.200.- EUR –val járul hozzá. 
 
Határidő:  2017. április 30. 
Felelős:    polgármester 

 

Harmadik napirend:  
 
Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2016. évi végrehajtásáról. 
 
A napirend tárgyalásán jelen volt Nagy Csaba belső ellenőr.  
 
Nagy Csaba: Nincs kiegészítenivalója.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

68/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
1.  Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

elfogadja az éves jelentést az önkormányzat irányítása alá tartozó 
költségvetési intézményeinek 2016. évi belső ellenőrzéseiről. (1. sz. 
melléklet) 
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2. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja az éves jelentést a Polgármesteri Hivatal 2016. évi belső 
ellenőrzéseiről. (2. sz. melléklet) 

 
Határidő: - 
Felelős:   - 

 

Negyedik napirend:  
 
Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. 
 
Lőrincz László: Nincs kiegészítenivalója.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő rendeletet 
alkotta:  

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2017. (IV.20.) önkormányzati rendelete 
Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(I.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről, módosításának és 
végrehajtásának rendjéről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011. 
(XII.31.) Kormányrendelet, továbbá a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 
2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásai és felhatalmazása 
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában 
foglalt feladatkörében eljárva - az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 19/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: rendelet) 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága 
egyetértésével - 
a következőket rendeli el: 

 

I. FEJEZET 

A rendelet hatálya 

 

1. § 
 

A 2016. évi költségvetési rendelet (továbbiakban Ör.) 2.§ (1) bekezdése 
az alábbira változik: 
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(1) „A képviselő-testület a 2016. évi költségvetés főösszegét 6.216.630 E 
Ft-ban, a bevételek és kiadások egyenlegét 
4.467.442 E Ft működési célú bevétellel, 
4.670.739 E Ft működési célú kiadással és 

 203.297 E Ft működési egyenleggel, valamint 
 
554.848 E Ft felhalmozási célú bevétellel, 
1.545.891 E Ft felhalmozási célú kiadással és 

 991.043 E Ft felhalmozási egyenleggel, 
fogadja el.” 

 
2. § 

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

 

Ötödik napirend:  
 
Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2016. évi költségvetésének 
végrehajtásáról. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság a városfejlesztési, 
mezőgazdasági bizottsággal közösen megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta mindkét bizottság.  

 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta a beszámolót. 4 igen, 1 tartózkodás mellett támogatta.   
 
Jónás Kálmán: A Városi Televízió igazgató-felelős szerkesztőjétől szeretné 
megkérdezni, hogy az anyagban található egyik mondat alapján milyen 
képesítéseket szereztek meg a dolgozók? Milyen mérések készültek a 
nézettség-emelkedés megállapítására?  
 
Tiliczky Katalin, a Hajdúszoboszlói Városi Televízió igazgató-felelős 
szerkesztője: Rálátást kapnak az internetes oldalakon keresztül, hogy 
hányan nézik az adásokat. További válaszokra nem kíván kitérni.  
 
Jónás Kálmán: A netes adatok nem feltétlenül fedik a nézettségi adatokat.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta:  
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 91. 



9 

 

§-ban, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) kormányrendeletben, és az államháztartás számviteléről szóló 
4/2013. (I. 11.) kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján, 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva, Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 27.) 
önkormányzati rendeletében (továbbiakban: SzMSz.) biztosított 
feladatkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 
Gazdasági Bizottsága, valamint Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzatának az SzMSz-ben meghatározott további bizottságai 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat 
költségvetési szerveire. 
 

2. § 
 
(1) Az önkormányzat költségvetési szervei: 
 

- Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 
- Járóbeteg - Ellátó Centrum 
- Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ 
- Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 
- Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
- Hajdúszoboszlói Városi Televízió 
- Városi Bölcsőde 
- Bocskai István Múzeum 

 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati intézmények külön-
külön címet alkotnak. 
 
(3) A címrendet az önkormányzat 2/2016. (I.28.) számú 2016. évi 
költségvetéséről szóló rendelete tartalmazza. 

 
3. § 

 
Az önkormányzat a 2016. évi zárszámadás bevételi főösszegét az 1. 
számú melléklet alapján 6.537.856 E Ft-ban, kiadási főösszegét 
4.880.594 E Ft-ban állapítja meg, melyből: 
 
Működési célú bevételek:    4.789.939 E Ft 
Működési kiadások:     3.991.867 E Ft 
Működési egyenleg:     798.072 E Ft 
Felhalmozási célú bevételek:    1.747.917 E Ft 
Felhalmozási célú kiadások:    888.727 E Ft 
Felhalmozási egyenleg:    859.319 E Ft 
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4. § 
 
Az Önkormányzat intézményeinek bevételeit és kiadásait a 1/a., 8/a. 
számú mellékletei részletezik. 
 

5. § 
 
A felhalmozási kiadások teljesítése a 8/a., 8/b., 8/c., 9., 13., 14. számú 
mellékletek szerinti részletezésben, 888.727 E Ft-ban kerül elfogadásra. 
 
 
 

6. § 
 
Az önkormányzati hivatal kiadásait összességében az 8/a., részletesen a 
8/c., 12. és 13. számú mellékletek tartalmazzák. 
 

7. § 
 
A céltartalékok felhasználása az 12. számú mellékletben foglaltak alapján 
történt. 
 

8. § 
 
(1) A képviselő-testület az önkormányzat teljesített létszámkeretét 697 
főben hagyja jóvá, melyet intézményenkénti bontásban a 15. számú 
melléklet mutat be. A közfoglalkoztatottak 2016. évi átlagos statisztikai 
állomány létszáma 235 fő. 
(2) A képviselő-testület a 2011. és 2013. években létszámleépítés miatt 
megszüntetett álláshelyeket 2016. évben nem állította vissza. 
 

9. § 
 
Az önkormányzat közvetett támogatást a 18. számú melléklet alapján 
biztosított. 

 
10. § 

 
Az európai uniós pályázatok részletezése a 17. számú mellékletben 
található. 

 
11. § 

 
A 19. és 20. számú mellékletekben találhatók az önkormányzat 2016. évi 
mérlegadatai, valamint a vagyonkimutatás törzsvagyon és üzleti vagyon 
szerinti bontásban. 

 
12. § 

 
Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi felülvizsgált 
pénzmaradványát a 21. számú melléklet részletezésének megfelelően    
1.591.377 E Ft-ban fogadja el, melyből a személyi juttatás 67.090 E Ft, 



11 

 

járulékok 13.217 E Ft, áthúzódó kötelezettségek 158.843 E Ft, 
felhalmozásra 54.183 E Ft, pályázatokra 5.109 E Ft. 

 
13. § 

 
A pénzmaradvány, illetve bérmaradvány összegét e rendelet elfogadását 
követően azonnal, de legkésőbb 2017. június 30-ig fel kell használni, 
illetve a kiemelt előirányzatok között a képviselő-testület jóváhagyásával 
átcsoportosítható. A bérmaradvány csak olyan formában használható fel, 
hogy a 2017. évre áthúzódó kötelezettségek kifizetésre kell, hogy 
kerüljenek. 
 

14. § 
 
A 2016. december 31-i állapot szerinti önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok kimutatását a 23. számú mellékletben szereplő kataszteri 
naplók tartalmazzák, melyek az önkormányzati vagyonrendelet függelékét 
képezik. 

 
15. § 

 
A rendelet részét képezi a belső kontrollok működéséről szóló jelentés, 
valamint a belső ellenőrzés éves összefoglaló jelentése. 
 

16. § 
 
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Hatodik napirend:  
 
Javaslat bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazat mellett támogatta.   

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

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 

bányatelkek építési korlátozásának elrendeléséről 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 20. § (3) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, 
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az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályáról szóló 
19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében 
biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Nevelési, 
Egészségügyi, Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
E rendelet célja a szakszerűen felszámolt szénhidrogén kutak 
középpontjától mért 10 m-es sugarú körében építési korlátozás 
bevezetése a felszámolt kutak biztonsági állapotának megőrzése 
érdekében. 
 

2. § 
 
E rendelet hatálya kiterjed a Hajdúszoboszló Város közigazgatási 
területén szakszerűen felszámolt és a Bányafelügyelet által kért 
szénhidrogén kutakra e rendelet 1. számú mellékeltében rögzített 
helyrajzi számú ingatlanokon az EOV koordináták által rögzített pontok 
körül meghatározott területre.  
 

3. § 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a rendelet hatálya alá tartozó 
területen határozatlan idejű építési korlátozást rendel el. 
 

4. § 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 

Hetedik napirend:  
 
Javaslat a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet megalkotására. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett 
támogatta.   

 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő rendeletet alkotta:  
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Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 

a partnerségi egyeztetés szabályairól 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megahatározott eredeti 
jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és 
működési szabályáról szóló 19/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 
17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 
I. fejezet 

 
Az egyeztetésben résztvevő partnerek köre 

 
1. § 

 
(1) A település közigazgatási területét részlegesen érintő 
településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és 
településrendezési eszközök, valamint a településképi arculati 
kézikönyv és településképi rendelet készítése esetén a településen 
lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve ingatlantulajdonnal, székhellyel, 
telephellyel rendelkező, a településen működő 
a) természetes személy; 
b) civil szervezet; 
c) gazdálkodó szervezet; 
d) egyház; 
e) építészeti, mérnöki szakmai szervezet. 
 
(2) A település teljes közigazgatási területét érintő településfejlesztési 
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési 
eszközök valamint a településképi arculati kézikönyv és településképi 
rendelet készítése esetén a településen lakóhellyel, tartózkodási 
hellyel, illetve ingatlantulajdonnal, székhellyel, telephellyel rendelkező, a 
településen működő 
a) természetes személy; 
b) civil szervezet; 
c) gazdálkodó szervezet; 
d) egyház; 
e) építészeti, mérnöki szakmai szervezet. 
 
(3) A település teljes közigazgatási területét érintő településfejlesztési 
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és településrendezési 
eszközök valamint a településképi arculati kézikönyv és településképi 
rendelet készítése esetén lakossági fórum is összehívható. 
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A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 
 

2. § 
 
(1) A tervezetek, valamint az előzetes tájékoztatási és véleményezési 
dokumentáció (tájékoztató anyag) közzétételét, továbbá az ezzel 
kapcsolatos tájékoztatást a főépítész végzi. 
 
(2) A partnerek általános tájékoztatásának eszközei: 
a) a tájékoztató anyagnak az önkormányzat hivatalos honlapján 
való megjelentetése; 
b) a tájékoztató anyagnak a helyi, önkormányzati médiában való 
megjelentetése; 
c) az önkormányzat (a polgármesteri hivatalban található) hivatalos 
hirdetőtábláján hirdetmény kifüggesztése; 
d) egyes partnerek tájékoztatása külön, tértivevényes levél 
megküldésével is történhet. 
 
(2) A település egészét érintő esetekben, a véleményezési szakasz 
lezárása előtt - a polgármester megbízása alapján - a főépítész 
gondoskodik lakossági fórum összehívásáról és lebonyolításáról, igény 
szerinti számban és alkalommal. 
 
(3) A megjelentetett, kifüggesztett, illetve megküldött tájékoztató 
anyaggal kapcsolatban az abban megjelölt időpontig bárki észrevételt, 
javaslatot tehet, vagy véleményt nyilváníthat, amelyet írásban, papír 
alapon, vagy elektronikus levél (e-mail) formájában nyújthat be az 
anyagban megjelölt posta- vagy e-mail-címre. A főépítész egyes 
partnerek számára szakmai konzultációt biztosíthat. 
 

A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának 
módja 

 
3. § 

 
(1) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész 
összegyűjti, majd az ügyirathoz iktatja, és abban megőrzi. 
 
(2) A beérkezett észrevételekről, javaslatokról, véleményekről a 
főépítész összefoglaló táblázatot készít, ezt az ügyirathoz iktatja, és 
abban megőrzi. 
 
Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje 
 

4. § 
 
(1) A beérkezett, de el nem fogadott javaslatokat, véleményeket a 
főépítész írásbeli, szakmai indokolással lát el, ezt az ügyirathoz iktatja, 
és abban megőrzi. 
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(2) Az indokolást a főépítész tájékoztatásul megküldi annak, aki a 
javaslatot, véleményt tette. 
 
(3) Az indokolást a főépítész az összefoglaló táblázatban is feltünteti. 
 
Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök 

nyilvánosságát biztosító intézkedések 
 

5. § 
 

(1) Az elfogadott koncepciót, stratégiát és településrendezési 
eszközöket valamint a településképi arculati kézikönyvet és 
településképi rendeletet tartalmazó dokumentumokat a főépítész az 
ügyirathoz iktatja, és abban megőrzi. 
 
(2) Az elfogadott koncepciót, stratégiát és településrendezési 
eszközöket valamint a településképi arculati kézikönyvet és 
településképi rendeletet az önkormányzat hivatalos honlapján közzé 
kell tenni. A közzétételért a főépítész a felelős, a határideje a kihirdetést 
követő 15. nap. 
 

II. fejezet 
 

Záró rendelkezések 
 

6. § 
 
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 163/2013. 
(XII. 19.) Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Hajdúszoboszló 
Város Önkormányzatának szabályzata a településfejlesztési koncepció, 
az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési 
eszközök készítésével és módosításával kapcsolatos partnerségi 
egyeztetésről. 

 

Nyolcadik napirend:  
 
Javaslat az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet megalkotására. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta a már módosított előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Nagy örömmel fogadta a bizottság 
ezt a rendelet-tervezetet, hiszen régi hiányt pótol. A bizottság megállapította, 
hogy az a pont, amely miatt az igazgatási bizottság nem támogatta a 
javaslatot, akár ki is hagyható, hiszen az önkormányzati törvény megállapítja, 
hogy a bizottsági döntések nem irányadóak a testület számára.  
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Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és nem támogatta. Ennek elsősorban az volt 
az oka, hogy elsőként tárgyalta a bizottság az anyagot és itt merült fel a 
vitatott rész.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő rendeletet 
alkotta: 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

11/2017. (IV. 20.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályairól 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az 
önkormányzat szervezeti és működési szabályáról szóló 19/2014. (XI. 27.) 
önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-
testületének Igazgatási, Nevelési, Egészségügyi, Szociális Bizottsága 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

I. Fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 

(1) A rendelet személyi és tárgyi hatálya kiterjed arra a bejegyzett 
hajdúszoboszlói székhellyel rendelkező, vagy tevékenységét 
Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén végző alapítványra (a 
továbbiakban: kérelmező), amely Hajdúszoboszló Város 
Önkormányzata Képviselő-testületéhez (a továbbiakban: támogatást 
nyújtó) támogatási kérelmet nyújt be. 
 
(2) Támogatásban részesülhet az a kérelmező 
a) amelynek kérelme megfelel az e rendeletben meghatározott 
feltételeknek, 
b) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési 
rendeletének előirányzatában címzett támogatás kerül megállapításra, 
és 
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre elszámolt,  
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben lejárt 
tartozása nincs, 
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e) amelynek az önkormányzat, az önkormányzat költségvetési 
szervei, valamint gazdasági társaságai felé nincs lejárt határidejű 
tartozása, és 
f) bírósági eljárás alatt nem áll. 
 
(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a képviselő-testület által, e rendelet 
személyi hatálya alá eső kérelmező számára nyújtott támogatásra, és 
az ezzel kapcsolatos eljárást szabályozza azzal, hogy az eljárás során 
kérelmező, a képviselő-testület, az önkormányzat bizottságai és a 
polgármesteri hivatal e rendelet mellett alkalmazza a vonatkozó 
magasabb rendű jogszabályokat, valamint az önkormányzat szervezeti 
és működési szabályzatát és a tárgyévi költségvetési rendeletét. 
 
(4) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében határozhatja 
meg azon költségvetési előirányzatát vagy előirányzatait, amelyek 
terhére támogatást nyújt, ellenkező esetben a támogatási összegek 
fedezetéül a tárgyévi költségvetés tartalékkerete szolgál. 
 

A támogatási eljárás 
 

2. § 
 
(1) A kérelmező támogatási kérelmet nyújt be a polgármesternél, a 
képviselő-testületnek címezve, e rendelet 1. számú mellékletében 
meghatározott formanyomtatványon. 
 
(2) A kérelmező a képviselő-testületi ülés eljárási szabályaira tekintettel 
nyújtja be a támogatási kérelmét. 
 
(3) A kérelem tárgya olyan támogatási cél lehet, amelyet a kérelmező 
tevékenysége ellátása során folyamatosan, vagy eseti jelleggel 
megvalósítani kíván (program szervezése, kiadvány megjelentetése, 
stb.), és nem a kérelmező általános működésének támogatására 
szolgál. 
 
(4) A kérelemhez csatolni kell  
a) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény alapján kiállított összeférhetetlenségről és 
érintettségről szóló nyilatkozatot; 
b) a nyilatkozatot arról, hogy a polgármesteri hivatalon keresztül 
mely szakirodához, szakbizottsághoz nyújtott be egyidejűleg azonos 
célra kérelmet; 
c) a nyilatkozatot arról, hogy az önkormányzat, az önkormányzat 
költségvetési szervei, valamint gazdasági társaságai felé nincs lejárt 
határidejű tartozása és nincs köztartozása. 
 
(5) A támogatási kérelmet előzetes vizsgálat után a képviselő-testület a 
soron következő nyilvános, rendes ülésén tárgyalja meg külön 
napirendi pontként. 
 
(6) A támogatási kérelem mellé előterjesztést készít a polgármesteri 
hivatal illetékes szakirodája. 
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(7) A kérelem előzetes vizsgálata során  
a) a szakiroda megvizsgálja, hogy a támogatási kérelem megfelel-e 
az e rendeletben foglalt formai követelményeknek, és a vizsgálatról az 
előterjesztésben tájékoztatja a bizottságokat és a képviselő-testületet; 
b) az illetékes szakbizottság a képviselő-testületi ülés előtt tartott 
ülésén megvizsgálja a támogatási kérelemben foglalt támogatási célt, 
és a bizottsági elnök útján javaslatot tesz a képviselő-testületi ülésen a 
támogatási kérelemben foglalt cél támogatása vagy nem támogatása 
iránt; 
c) a gazdasági bizottság a képviselő-testületi ülés előtt tartott 
ülésén megvizsgálja a támogatási kérelemben foglalt támogatási cél 
megvalósításához kért támogatási összeget és a bizottsági elnök útján 
összegszerű javaslatot tesz a képviselő-testületi ülésen a támogatási 
kérelemben foglalt cél támogatása vagy nem támogatása iránt. Az 
összegszerű javaslat eltérhet a kérelmezett összegtől. 
 
(8) A bizottság véleménye irányadó javaslat, amelyhez a képviselő-
testület nincs kötve, a támogatási kérelemben foglalt összegnél 
alacsonyabb összegről is hozhat döntést, illetve a támogatási kérelmet 
el is utasíthatja. 
 
(9) A képviselő-testület döntéséhez, ha azt szükségesnek tartja, 
indokolást is fűzhet. 
 
(10) Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testületi döntés tartalmazza a 
támogatott kérelmező nevét, a támogatás pontos összegét, a 
támogatási összeg pontos, a költségvetés rendeletben megjelölt 
forrását, valamint a támogatás célját. 
 
(11) Pozitív elbírálás esetén a képviselő-testület döntése szerint 
támogatási szerződés készül e rendelet 2. számú melléklete alapján az 
önkormányzat és támogatott kérelmező között. 
 
(12) A támogatási szerződés tartalmazza az elszámolásra vonatkozó 
szabályokat azzal, hogy a támogatott kérelmező a szerződésben foglalt 
határidőre részletes pénzügyi és szakmai beszámolót készít az illetékes 
szakirodáknak e rendelet 3. számú melléklete szerinti 
formanyomtatványok felhasználásával. 
 
(13) Az önkormányzati forrásokból nyújtott támogatás együttes összege 
akkor sem haladhatja meg a támogatási cél tervezett költségvetését, ha 
a kérelmező ugyanazon cél megvalósítása érdekében több 
önkormányzati forrást is igényel, ezért a támogatást nyújtó a támogatás 
odaítélésénél figyelembe veszi kérelmező rendelkezésére álló meglévő 
önerőt, melyet támogatott kérelmező a kérelmében feltüntet. 
 

3. § 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 
a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
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Kilencedik napirend:  
 
Előterjesztés múzeumi pályázat önrészéről. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 
 
Kocsis Róbert: A múzeumban folyó munka az utóbbi néhány évben igazán 
szép eredményeket mutat fel, mondatni sikertörténet zajlik. Ennek újabb 
eleme lehet ez a sikeres pályázat. Támogatja az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

69/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot 
nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériumához a muzeális intézmények 
szakmai támogatására (Kubinyi Program). A pályázati önrészt, 2 millió 
forintot az általános tartalékból biztosítja.  
 
Határidő:   2017. május 12.  
Felelős:     mb. jegyző   
 

Tizedik napirend:  
 
Előterjesztés intézményi átszervezés véleményezésére. 
 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság 
megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen szavazat, 1 tartózkodás mellett 
támogatta. 
 
Dr. Sóvágó László: Nem azért kérdezik meg a testület véleményét, mert 
szükséges, hanem mert adni kell a demokrácia formális részére is, illetve 
mert ezek az ingatlanok az önkormányzat nevén vannak, az önkormányzat a 
vagyonkezelő.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 9 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. Sóvágó 
László) és 2 tartózkodás (Holoda Attila, Máté Lajos) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

70/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 83. 
§ (4) h) bekezdése alapján, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ által 
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tervezett intézményi alapdokumentum módosításokat az alábbiak szerint 
véleményezi: 
 
1. Hőgyes Endre Gimnázium és Szakgimnázium szakmai 
alapdokumentumában –a fenntartó indoklásában meghatározottak 
figyelembe vételével- a „Szakgimnázium” név törlésével egyetért. 
 
2. Zichy Géza Zenei Alapfokú Művészeti Iskola szakmai 
alapdokumentumában új alapfeladattal, a 

 Zeneművészeti ág - vonós- és tekerő tanszak 

 Zeneművészeti ág - pengetős tanszak 
bővüléssel egyetért. 
 
Határidő:  2017. április 20. 
Felelős:    mb. jegyző 

 

Tizenegyedik napirend:  
 
Előterjesztés rendkívüli szociális támogatás igénylésének pályázatára. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.  

 
Kocsis Róbert: Az igazgatási, nevelési, egészségügyi, szociális bizottság is 
megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag támogatta.   
 
Antalné Tardi Irén: Köszönet az iroda dolgozóinak, hogy figyelik a pályázati 
lehetőségeket. Bízik benne, hogy a megpályázott összeget elnyeri az 
önkormányzat.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

71/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett, 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény 3. melléklet I. 7. pont és a III. 1. pont szerinti települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása 
keretében 11 M Ft rendkívüli szociális támogatásra pályázat benyújtását 
támogatja.  
 
Határidő: 2017. július 15. folyamatos 
Felelős:   mb. jegyző/irodavezető-helyettes 
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Tizenkettedik napirend:  
 
Előterjesztés a 7801/1 hrsz-ú, 7801/4 hrsz-ú és 10123/5 hrsz-ú 
ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

72/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a hajdúszoboszlói 7801/4 hrsz-ú, 1206 m2 területű 
kivett helyi közút megnevezésű, a 7801/1 hrsz-ú, 193 m2 területű kivett 
helyi közút megnevezésű és a 10123/5 hrsz-ú, 387 m2 területű kivett, helyi 
közút megnevezésű ingatlanok térítésmentesen történő tulajdonba 
vételéhez, valamint felveszi a forgalomképtelen vagyontárgyak közé.  
Az ingatlan tulajdonosai saját erőből építik ki a közműveket. A Képviselő-
testület tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a közművek 
kiépítését a kérelmezők megvalósíthassák. 
A hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges engedélyek 
beszerzése alól. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges iratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. december 31. 
Felelős: mb. jegyző 

 

Tizenharmadik napirend:  
 
Előterjesztés elvi hozzájárulás Deep Fibre Kábeltelevíziós hálózat 
optikai összekötéséhez. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. Annyi változtatást kért a bizottság, 
hogy földkábelen történjen a kiépítés.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt)és a következő határozatot 
hozta:  
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73/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi 
tulajdonosi hozzájárulását adja a CATV- Hungária Kft. részére, hogy a 
Hajdúszoboszló, Böszörményi úton (2477/1 hrsz.) a Deep Fibre 
Kábeltelevízió Optikai összekötést biztosító UPC kábelhálózat kizárólag 
földhálózati kábel kiépítésével kerüljön megvalósításra. A földhálózati 
kábel pontos nyomvonaláról a beruházó köteles egyeztetni a közút 
kezelőjével. 
Az elvi tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges 
szakhatósági és más engedélyek beszerzésétől és az azokban foglaltak 
betartása alól. 
 
Határidő: 2017. május 1. 
Felelős:   mb. jegyző 

 

Tizennegyedik napirend:  
 
Előterjesztés öntözőtelep létesítéséről. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt)és a következő határozatot 
hozta:  
 

74/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
hajdúszoboszlói 0203 hrsz-ú csatorna megnevezésű ingatlan 
tulajdonosának képviseletében tulajdonosi és vagyonkezelői 
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a csatornán Tanka Sándor családi 
gazdálkodó öntözőrendszert és ahhoz szükséges átjárókat (nyompálya 
elemeket) telepítsen azzal a kikötéssel, hogy amíg az öntözőrendszer a 
csatorna mellett üzemel, addig a kérelmező köteles gondoskodni a 
csatorna karbantartásáról. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges 
szakhatósági és más engedélyek beszerzésétől és az azokban foglaltak 
betartása alól. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. május 15. 
Felelős:   mb. jegyző 
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Tizenötödik napirend:  
 
Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás MOL árjelző totemoszlop 
cseréjének építési munkáihoz. 
 
Orosz János: A városfejlesztési, mezőgazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és egyhangúlag támogatta. 

 
Kocsis Róbert: A korábbiakhoz képest ez az oszlop fog-e változni vagy csak 
egy áthelyezésről van szó?  
 
Dr. Sóvágó László: Szabvány oszlopról van szó, csak áthelyezik.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt)és a következő határozatot 
hozta:  
 

75/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
hozzájárulását adja, hogy a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő 3535 hrsz-ú közterület megnevezésű ingatlanon a MOL 
Nyrt. az árjelző totemoszlopot a módosított E-01 számú tervben foglaltak 
szerint felújítson, áthelyezzen azzal a kikötéssel, hogy a MOL Nyrt. a 
közterület használati díjat fizesse meg. 
A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges 
szakhatósági és más engedélyek beszerzésétől és az azokban foglaltak 
betartása alól. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges okiratok 
aláírására. 
 
Határidő: 2017. május 30. 
Felelős: mb. jegyző 

 

Tizenhatodik napirend:  
 
Előterjesztés pályázat benyújtására – Gábor Áron utca felújítása 
tárgyában. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság és a városfejlesztési 
bizottság tegnapi ülésén együttesen megtárgyalta az előterjesztést és 
egyhangúlag támogatta mindkét bizottság.  
 
Máté Lajos: Nagyon örül ennek a pályázatnak a körzet képviselőjeként, bízik 
benne, hogy nyer a pályázat. Tavaly élénk vitákat generált ez az anyag, igaz, 
akkor 52-55 millió forintos költségvetéssel került volna be a fejlesztések 
közé, most ez harmadából-negyedéből kijön, ha nyer a pályázat. Bízik a 
sikerben.  
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Orosz János: A fürdőben megépülő Tahiti Beach parkolási gondját is ezzel a 
pályázattal kívánják enyhíteni. Az út mellett lesznek parkolók végig az utcán.  
 
Jónás Kálmán: Ez az út nem csak rossz állapotú, hanem igencsak 
balesetveszélyes. A Bánomkertből a fürdőhöz vezető forgalom ezen az úton 
bonyolódik le. Volt már több javaslata arra vonatkozóan, hogy minél 
fontosabb lenne a felújítása az útnak. A hivatal tájékoztatása alapján a tervek 
készen vannak, a pályázat benyújtását és elbírálását nem befolyásolja a 
munkálatok elkezdése. Módosító javaslata van, mely szerint ennek a 
szakasznak a felújítását haladéktalanul kezdjék meg, a támogatástól 
függetlenül. A szezonra megoldódna a probléma.  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Nem kezdené meg a kivitelezést a pályázat 
elbírálásáig, ennek több oka is van. A hatósági eljárás jelenleg folyamatban 
van. Ha minden optimálisan alakul, akkor május végéig lesz építési 
engedély. Ezt követően lehet a közbeszerzési eljárást lefolytatni. A nyári 
szezonban nem célszerű az építkezés elkezdése. A pályázat nem zárja ki a 
beruházás elkezdését, de a hivatal csak abban az esetben tud 
kötelezettséget vállalni, ha a teljes bekerülési költség rendelkezésre áll. A 
határozati javaslat csak az önerőről szól. A közbeszerzés elindításához a 
teljes összeget kérik biztosítani.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 (a döntéshozatalban 11 fő vett részt), 
tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta és a következő határozatot 
hozta:  

 
76/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
55/2017. (III.23.) számú határozatát a benyújtandó pályázat tartalma és 
bekerülési költsége tekintetében az alábbiak szerint módosítja: 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter által közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatása” pályázati kiírásra vonatkozóan 
támogatja 1 db pályázat benyújtását és a kapcsolódó műszaki tartalmat az 
alábbiak szerint: 
Gábor Áron utca útépítése a Szent Erzsébet utca és Pávai Vajna utca 
közötti szakaszon, bal oldali merőleges parkolósávok kialakításával, járda 
építésével, és a szükséges felszíni csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó 
víznyelők kiépítésével, továbbá padka építéssel, füvesítéssel és 
fásítással. 
A képviselő-testület a pályázatot 44.392.388,-Ft összes elszámolható 
költséggel, 28.855.052,- Ft összegű támogatás mellett, 15.537.336,- Ft 
saját forrás biztosításával támogatja megvalósítani. 
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Az önkormányzati saját forrás fedezetét a 2017. évi városi 
költségvetésben az 1. sz. melléklet (mérleg) tartalékok, pályázati 
tartalékok kerete nyújtja.  
 

Határidő: pályázat ütemezése szerint 

Felelős:  polgármester, 

              mb. jegyző 

 

Tizenhetedik napirend:  
 
Előterjesztés a Pávai Vajna Ferenc városfejlesztési tervről. 
 
Dr. Sóvágó László: Kiegészítené azzal, hogy legyen ez egy első olvasata 
ennek a tervnek és miután ezt „közhírré” tették, valamikor novemberben 
visszatér a testület és véglegesíti, rögzíti ezt a tervet. A tervnek vannak rövid- 
és hosszú távú céljai. Ezeknél megvárják a város szélesebb közösségének 
véleményét és igyekeznek alkalmazkodni a többség véleményéhez. Az is 
elhangzott, hogy keressék meg a kormányt. Ez részben megtörtént. A 
Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettesével tárgyalt, 
szerencsére az elfogadás előtti tervet látta, ezekről véleményt is nyilvánított. 
Amelyek számukra is elfogadható, azon elképzeléseket be fogják emelni a 
vélhetően május végéig hozandó kormányhatározatba, amely remélhetőleg 
ki fogja jelölni ezt a térséget turisztikai desztinációvá. Ez nem zárja ki, hogy 
legkésőbb az ősz folyamán a beérkező javaslatokat megvizsgálják és a 
következő ülésen visszatérjenek a témához.  
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság tegnapi ülésén 
megtárgyalta az előterjesztést. A hét tagból hatan vettek részt a 
szavazásban, egyhangúlag  támogatták a kiegészített javaslattal együtt.  
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság is megtárgyalta az 
előterjesztést, a jelenlévők közül négyen támogatták, ketten tartózkodtak, 
három bizottsági tag pedig nem szavazott. Így nem támogatta a bizottság.  
 
Kanizsay György Béla: Jól értelmezi, hogy akkor az utolsó mondat kikerül a 
határozati javaslatból? Vagyis most ezt a tervet nem küldik meg a 
kormánynak, hanem majd novemberben kiegészítés után? Neki épp ez volt a 
problémája és nem vett részt a szavazásban, hogy ez a terv nem elég 
részletes, csak ennyiről nem lehet dönteni. Tegnapi bizottsági ülésen 
Polgármester Úr kérdésére azt mondta, hogy a kiküldött anyagot küldik meg 
a kormánynak? Számára ez fontos kérdés.   

 
Dr. Sóvágó László: Nem lát nagy különbséget abban, hogy most vagy 
később küldik meg. A kormánynak a turizmusért felelős embere látta a tervet, 
tehát bizonyos értelemben értesültek róla. A véglegesítést követően is 
értesülni fognak róla. Országgyűlési képviselő úrnak is megmutatták a tervet.  
 
Jónás Kálmán: Most fogadták el a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 
rendeletet. Sajnálja, hogy Polgármester Úr nem tartotta magát ehhez, hiszen 
ezt a Pávai-tervet ő maga az interneten hamarabb olvasta, mint ahogy 
képviselőként értesült róla. A minimális beleszólási lehetőséget sem 
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engedélyezték az anyaghoz. A legutóbbi turisztikai bizottsági ülésen azt 
kapta, hogy politikai véleményt fogalmaz meg. Akkor azt mondta, hogy ez 
egy blöff, ezt most is fenntartja. Néhány szakmai jellegű kiegészítése lenne, 
ezek a turizmusfejlesztési koncepció részei: ott kiemelkedő hangsúlyt kapnak 
az örökségturisztikai fejlesztések, a Pávai-tervben a múzeumnak egy új 
épületszárnya van csak megemlítve. Úgy gondolja, eredményesen 
pályázhatnának egy új múzeum épületére is. A múzeum vezetése és az ott 
elhelyezett kincsek méltók rá, hogy azokat jó körülmények között mutassák 
be. A helyi piac felújítása is szerepel benne, de csak ennyi a mondanivaló. 
Ez többször volt kérése képviselőtársainak is. Szerepel az anyagban 
körfogalom kiépítése is, amit ő többször javasolt, de nem kapott támogatást. 
A fitneszparkok, görpálya is szerepel. Több mint öt évet harcolt Tóth Attila 
képviselőtársával ezekért. Most viszont bekerült az anyagba. A görpálya 
melletti terület hasznosítására is tett javaslatot. Nincs idő novemberig várni, 
lezárulnak a pályázati lehetőségek. Konkrét tervvel kellene rendelkezni. Kész 
anyagot kellene most elfogadni.  
 
Dr. Sóvágó László: Ha azt mondták képviselő úrnak a bizottsági ülésen, 
hogy politikai jellegű a hozzászólása, akkor az 100%-os találat volt. 
Képviselő úr nagyon ritkán veszi figyelembe a tényeket, elmondja a mindig 
aktuális kritikáit. Ne november, hanem augusztus legyen a határidő, legyen 
képviselő úrnak ez a módosító javaslata. Az említett pályázatokat még ki 
sem írták, tehát nem lehet lekésni róla. Több hét volt rá, hogy elmondja 
véleményét képviselő úr, de ez egy első olvasat, lesz még rá lehetőség 
kibővíteni.  
 
Majoros Petronella: Ezek az elemek bővíthetők-e vagy csak a meglévő 
elemeken belüli mozgástér támogatása lehetséges?  
 
Dr. Sóvágó László: Az új és hasznos elemek is bekerülnek.  
 
Kocsis Róbert: A maga és a Fidesz-frakció nevében néhány módosító 
javaslatot kíván megfogalmazni bízva abban, hogy ez az előterjesztés 
valóban élő kapcsolatot feltételez:  
- a volt Honvéd üdülő területe: szanatórium-rekreációs park létesítése.  
- a volt Széchenyi István Kollégium területe, ahol Ifjúsági szállás plusz 
pihenő és szabadidőpark létesítése.  
- a Hajdú Kemping területe: többfunkciós rendezvénycsarnok, múzeumi 
központ építése, amely alkalmas rendezvények, vásárok és egyéb 
programok lebonyolítására.  
- a Bocskai István Múzeum területi múzeumként működik. A múzeumi fejlesztést 
az alábbiak indokolják: A Bocskai István Múzeum területi múzeumként működik. 
Gyűjtőterülete tehát a járás egész területére kiterjed. A jelenleg rendelkezésre álló 
mintegy 40.000 tételes gyűjtemény és a még ennél is több kulturális örökség 
tudományos feldolgozása és bemutatása, a műtárgyvédelmi feladatok ellátása a 
mai szétszórt és korszerűtlen épületekben szűkös és korlátozott lehetőségek 
között mozog. A múzeum épületállománya az egykori alapító Dr. Juhász Imre 
szerint sem képvisel esztétikai vagy történelmi értéket, a benne található kincsek 
onnan elhelyezhetők. Hajdúszoboszló kulturális örökségének magasabb szintre 
emelésével a Bocskai István Múzeum a járás szellemi központja, a Hajdúság 
tudományos centruma lehet. A helytörténeti gyűjtemények mellett ki kell emelni a 
kortársművészek munkáit is. Joseph Kádár a városnak adományozott nagy értékű 



27 

 

gyűjteménye, - melyek között még Picasso másolat is található – fontos eleme a 
modern művészeteknek. Rácz György tábla-képfestészete egyedülálló a magyar, 
de talán még az európai képzőművészeti alkotások között is. Művészetük jelentős 
értéket képvisel. És nem utolsó sorban meg kell említeni a most Kossuth díjat 
kapott Galánfi Andrást, aki a minőségi népművészet példaértékű alakja. 
Munkásságuk, egyediségük megkívánja, hogy a város megteremtse számukra a 
méltó megjelenést. Az interaktív elemekkel bővíthető fejlesztés a turisztika 
legújabb kulturális attrakciójaként jöhet létre, amely az év bármely időszakában 
minőségi szórakozást nyújthat a városunkba érkező vendégeknek. 
- a városi infrastruktúrát fejlesztő elképzelések kiegészítéseként a Dózsa 
György út korszerűsítését is tervezze be az önkormányzat. 

 
Dr. Sóvágó László: Van olyan ezekben a módosító javaslatokban, 
amelyeket el tud fogadni. Bizonyos területek esetében helyszíncserére sor 
kerülhet. A közeljövőben megvalósítható tervek esetében a fordulópont a 
gyógyhelyi pályázat elbírálása lesz.  
 
Máté Lajos: Bizottsági ülésen nem támogatták ezt a tervet a nem 
összefogásos képviselőtársak. Akkor is elmondta, hogy jó lenne a fejekben 
rendet teremteni. Megérti Jónás képviselőtársa csalódottságát, hisz végre 
van most itt valami, ami nem illik bele abba a koncepcióba, amit úton-útfélen 
hajtogat, hogy tehetségtelen, fantáziátlan ez a társaság. Bezzeg az ő 
javaslatait sosem fogadták meg. Tavaly novemberben Polgármester Úr úgy 
fogalmazott, hogy várjanak a fejlesztésekkel, de legkésőbb márciusig. Most 
április vége van, nem tudnak most sem többet, mint novemberben a 
pályázatokról, nincs döntés. Nem lehet haladni, kívülálló okok miatt. De azt 
kijelenteni, hogy megkéstek bármivel, nevetséges. Visszautasította 
képviselőtársa kijelentését, mert igen, ez egy politikai állásfoglalás, aminek 
nincs helye jelenleg. Ennek a városnak boldogulnia kellene, meg is van rá az 
önerő, készen áll a fejlesztésekre. Ez egy nyitott terv, várja mind a lakosok, 
mind a szakmai szervezetek javaslatát. Elvárható egy meghatározó 
városvezetéstől, hogy ötletei legyenek. Ez nem több mint ennek 
megfogalmazása. Bátorítaná képviselő urat, hogy inkább hozzátegyen, 
mintsem elvegyen belőle.  
 
Dr. Sóvágó László: Ezekről a pályázatokról annyit, hogy úgy tűnhet, mint ha 
csak várnák a döntést. Többször szólt országgyűlési képviselő úrnak, 
legutóbb akkor kérte segítségét, amikor meghallotta, hogy csak 5 település 
fog nyerni a 18-ból a gyógyhelyi pályázaton. Próbált választ kapni a 
miértekre, de azóta sem kapott. A megyei közgyűlés fideszes elnöke 
nyilatkozott, hogy rövidesen eldől a pályázat, ennek két hete, azóta sem 
történt semmi. Számos fórumon igyekszik magyarázatot kérni arra, hogy 
miért állnak a pályázatok elbírálásával. Megmagyarázhatatlan válaszokat 
kap. Még a hivatalos statisztikák szerint is a pályázatok címén odaítélt 5000 
milliárd forintból még nem egészen 2000 milliárdot osztottak ki.  
 
Majoros Petronella: A Bocskai István Múzeum szerepkörét azért kívánják 
hangsúlyozni, mert úgy gondolják, a meglévő kulturális értékeket szintre kell 
hozni. A múzeum sikertörténetet produkál, a szétszórt épületekben 
korlátozottak a lehetőségek. A múzeum a járás egész területén működik. 
Ebből adódóan a járás kulturális központja is lehetne. Az elmúlt években 
több kiadványt elkészített a múzeum. Nagyon fontos kitörési pontja lehet a 
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városnak a múzeum fejlesztése. Jelentős feladat hárul a múzeumra, hogy a 
műtárgy védelmet, az állagmegóvást megoldja, de helyhiány miatt ez nem 
egyszerű. Megemlíti Rácz György munkásságát, vagy Galánfi András 
életművét, amely akár egy szabadtéri múzeum megnyitására is alkalmas, 
vagy a Josef Kadar által adományozott festményeket. A múzeum kiemelt 
értéket kell, hogy képviseljen ebben a tervben.  
 
Kocsis Róbert: A maga részéről szeretné megköszönni Polgármester Úr 
hozzáállását a módosító indítványához, bízik benne, hogy minél több 
javaslata beépül a tervbe. Az említett társadalmi vita mikor várható?  
 
Dr. Sóvágó László: Nem akarja formálissá tenni ezt a vitát. Az interneten ott 
volt, hogy várják az észrevételeket. Arról gondoskodnak, hogy minden 
szoboszlói lakos megismerje a tervet.  
 
Jónás Kálmán: Nem akart semmit elvenni ebből a tervből. Arra akart 
rámutatni, hogy az Összefogás képviselői az ő javaslatait mennyire vették 
komolyan. Polgármester Úr nem tartja fontosnak a lakossági fórumot ezzel a 
témával kapcsolatosan, ő viszont igen.  
 
Dr. Sóvágó László: Ő nem ezt mondta, hanem azt, hogy nem akarja 
erőltetni szervezett formában, de semminek nem áll elébe.  
 
Jónás Kálmán: Akkor legyen erre egy lakossági fórum, ez a módosító 
indítványa. 
 
Dr. Sóvágó László: Megbízza a hivatal szakembereit, hogy szervezzék meg 
a fórumot.   
 
Jónás Kálmán: Ő is felháborítónak tartja, hogy nem bírálták még el a 
pályázatokat, viszont essen szó arról is, amire nem pályázott az 
önkormányzat, pedig lett volna rá lehetőség. December végén zárult le az 
elektromos autótöltő telepítését segítő pályázat.  
 
Dr. Sóvágó László: A gyógyhelyi pályázatban benne van.  
 
Jónás Kálmán: Ettől függetlenül is be lehetett volna adni.  
 
Dr. Sóvágó László: Még egyszer be kellett volna adni? 4 db elektromos 
autótöltőre vonatkozó tervet adtak be 2 db pályázatban. Ha nem felkészült 
képviselő úr, akkor miért vitatkozik? Nem az a lényeg, hogy melyik 
pályázatban adták be, hanem hogy beadták.  

 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Holoda Attila, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros Petronella, 
Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz János, Dr. 
Sóvágó László) és 1 tartózkodás (Jónás Kálmán) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
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77/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Pávai 
Vajna Ferenc Tervet elfogadja. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  folyamatos 

 

Tizennyolcadik napirend:  
 
Előterjesztés a Mátyás király sétány rendezettebbé tételéről. 
 
Máté Lajos: A turisztikai, kulturális, sport bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és 5 igen szavazat, 4 tartózkodás mellett támogatta. 

 
A képviselő-testület az előterjesztést 7 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Holoda Attila, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, 
Orosz János, Dr. Sóvágó László), 1 nem (Kanizsay György Béla) szavazat 
és 2 tartózkodás (Jónás Kálmán, Majoros Petronella) mellett támogatta (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  

 
78/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a 
Mátyás király sétányon lévő szállodák tulajdonosait, hogy a szezon 
kezdetéig a területüket bérlő elárusítókat szólítsák fel elárusítóhelyük 
megjelenésének rendbetételére, illetve gondoskodjanak saját árusításuk 
kulturálttá tételéről. 
 
Felelős:   polgármester 
Határidő:  azonnal, április 30. 

 

Tizenkilencedik napirend:  
 
A, Előterjesztés köztisztviselők, cégvezetők javadalmazásáról. 
 
Marosi György Csongor: A gazdasági bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést és mindkét pontot támogatásra javasolja. Kéri a cégek 
vezetőjét, hogy a közgyűléseken, fórumokon az itt meghatározott összeget 
vezessék be elfogadásra.  
 
Jónás Kálmán: Megköszöni, hogy beemelésre került a napirendek közé ez 
az általa előterjesztett köztisztviselői béremelés. Ezért adta be novemberben 
egyéni képviselői indítványát, amit jogellenesen elhallgattak Polgármester 
Úrék. A végleges megoldás ennek a kérdésnek az országos rendezése 
lenne.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 
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támogatta (a döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

79/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
I. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
illetményalap változatlansága miatt a hivatal vonatkozásában 16 726 E Ft-
ot, az önkormányzat vonatkozásában 2199 E Ft-ot különít el a dolgozók 
jutalmazására, járulékaikkal együtt az általános tartalék terhére.  
 
II. A képviselő-testület 2017. április 1-től Nyéki István vezérigazgató 
munkabérét 750.000 Ft-ban állapítja meg, továbbá a Hungarospa 
Hajdúszoboszlói Zrt. közgyűlésének javasolja, hogy Czeglédi Gyula bérét 
995.000 Ft összegre emeljék. 
  
Határidő:  azonnal 
Felelős:  mb.jegyző 

 
B, Szóbeli előterjesztés a 2017. április 19-i Gazdasági Bizottság-i ülés 
határozata szerint. 
 
Marosi György Csongor: A 2016. évi CLXXXV. törvény 2017. január 1-jei 
hatállyal módosította az önkormányzati törvényt, mely a polgármesterek 
illetményét határozza meg. Eszerint illetménykiegészítést kell végrehajtani az 
önkormányzatnak, eltérés nem engedélyezhető benne. A gazdasági 
bizottság kéri a képviselő-testület, hogy ez alapján hozza meg döntését, ami 
nem lehet más, csak a törvény jóváhagyása.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 10 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
Holoda Attila, Jónás Kálmán, Kanizsay György Béla, Kocsis Róbert, Majoros 
Petronella, Marosi György Csongor, Máté Lajos, Németi Attila Sándor, Orosz 
János) mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül támogatta (a 
döntéshozatalban 10 fő vett részt) és a következő határozatot hozta:  
 

80/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 
veszi, hogy 2017. január 1-től dr. Sóvágó László polgármester havi 
illetménye – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
225/A. § (1) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdésének f) pontja alapján – 
698 000 Ft, havi költségtérítése 104 700 Ft.  
 
Határidő: 2017. május 31.  
Felelős: megbízott jegyző 
 

Huszadik napirend:  
 
Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről. 
 
Máté Lajos: A városközpontba tervezett pannókkal kapcsolatosan kérdezi, 
hogy mi most a kialakult helyzet? Van egy érvényes határozata a testületnek. 
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A művész úr nyilatkozott, hogy ennyi pénzből nem tudja a munkát elvégezni. 
Polgármester Úr is azt nyilatkozta, hogy nem lefutott dolog ez. Évek óta be 
van tervezve az összeg a költségvetésbe annak érdekében, hogy méltó 
módon nézzen ki a városközpont ezen része. Örülne, ha megvalósulna ott 
bármi.  
 
Dr. Sóvágó László: Ha mást akar a testület, mint ami le van írva, akkor erről 
előterjesztést kell készíteni.  
 
A képviselő-testület az előterjesztést 11 igen szavazat (Antalné Tardi Irén, 
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 döntéshozatalban 11 fő vett részt) és a következő határozatot 
hozta:  
 

81/2017. (IV. 20.) Képviselő-testületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés 
közötti eseményekről adott tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő:  - 
Felelős:  - 

 

Huszonegyedik napirend:  
 
Válasz kérdésre a Bányász utcán zöldfelület állapotával kapcsolatban. 
 
Marosi György Csongor: Elfogadja a választ. Kéri a hivatalt, hogy 
ellenőrizzék a cég levonulását, hogy megfelelően történjen a rendrakás.  
 

Kérdések:  
 
Jónás Kálmán: A vasúti csomópont átépítésével kapcsolatos a kérdése. 
2017. tavaszán elindult volna a munkafolyamat. Mi lett ennek a sorsa?  
 
Szilágyiné Pál Gyöngyi: Nem önkormányzati beruházásról van szó, 
hivatalos információval nem rendelkeznek.  
 
Dr. Sóvágó László: Azt olvasta, hogy 2018-ra elhalasztották a 
munkálatokat.  
 

Interpellációk:  
 
Majoros Petronella: Intézkedést kér annak a talapzatnak a sorsát illetően, 
amely a strand főbejárata előtt található. Hamarosan megindul a szezon, 
előszeretettel fotózták a szobrot és környékét. Szerencsés lenne magát a 
talapzatot megszüntetni. Kínos, ahogyan ez most azt a területet ékesíti.  
 
Dr. Korpos Szabolcs: Bizottsági ülésen is elhangzott, intézkedést fognak 
kezdeményezni, ha szükséges, előterjesztés is készül a talapzat elbontásáról 
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vagy más szobor elhelyezéséről. Megvizsgálják főépítész úrral a 
lehetőségeket, melyről tájékoztatni fogják a képviselő-testületet.  
 
Kocsis Róbert: Elhangzott, hogy a Művelődési Ház előtti szobor kerülne át 
erre a talapzatra. Annak a szobornak a tulajdonviszonyai rendeződtek már?  
 
Dr. Sóvágó László: A talapzatot virágkompozícióval ideiglenesen el lehetne 
tüntetni és később rendeződik a sorsa.  

 
A képviselő-testület ülése 15.38 órakor befejeződött.  
 

 
K.m.f. 

 
 

      Dr. Sóvágó László      Dr. Korpos Szabolcs 
polgármester                                      megbízott jegyző 

 


